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Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

18 nov 2020Boo FF –en förening att var stolt över.

Tack för säsongen 2020 i Boo FF. Det har varit ett annorlunda år fullt med information 
om restriktioner och förhållningsregler som få av oss har varit med om tidigare. 

Vi har precis avslutat årets åldersgruppträffar för våra ledare där jag har riktat ett stort 
tack till dem för att ha kämpat med oss under året genom att följa restriktioner och 
kommunicerat med er föräldrar. Jag hoppas att ni har haft förståelse och bidragit till att 
underlätta för våra ledare i det arbete de har lagt ner för våra spelare – era barn. 

Vi följer FHM och StFF:s rekommendationer och uppdaterar hemsidan när det är några 
ändringar. Tänk på att det fortfarande är publikfritt!

Vilket år och vilken säsong 
– 2020 kommer definitivt att gå till

”kommer du ihåg”-historien!

Mycket nöje

Liv Sahlberg 
Boo FF klubbchef

Boo FF Årsmöte 
Datum: 21 mars 2020
Rösträtt: 15 år och äldre och 
medlem i 30 dagar före mötet. 
Motion: Inlämnat senast 60
dagar före mötet. 
Läs mer här. 

Säsongen 2021
1 november gick vi in i ny säsong. Vi är i en tid där det rör mycket 
på sig. Spelare och tränare kommer och går, lag behöver slås ihop 
med ett annat lag för att kunna bedriva bra verksamhet 
kommande säsong och det kan kännas lite för oroligt ett tag. Det 
är inget nytt – så här är det varje år. Oavsett hur mycket vi 
förbereder och planerar så blir det sällan som förutsatt i en eller 
flera åldersgrupper men det kommer att landa i något bra tillslut –
det gör alltid det. Kanske inte alla har fått som de vill men det 
kommer att landa. Ordet ”Silly Season – låter det bekant . 
Uppmuntra och var lyhörd så löser det mesta sig.

Faktura för säsongen 2021 
I slutet av nästa vecka, v48, kommer fakturorna för 2021 att skickas ut. Vi hoppas ju givetvis att ditt 
barn vill fortsätta att spela fotboll i Boo FF men om ni redan nu vet att det inte är så, är vi mycket 
tacksamma att ni meddelar snarast till lagets ledare så att vi inte skickar ut faktura i onödan. Sedan 
är det 30 dagars betalning om frågan är för stor just nu. Det är ju förstås också viktigt för lagets 
ledare och deras planering inför säsongen.  På Boo FF:s hemsida under Spelare & Föräldrar hittar ni 
information om våra avgifter, att vara med i laget till 100%, hur våra kölistor fungerar m.m. 

Bläddra vidare och du kan läsa mer om: 
 Boo FF:s sociala fond – hur kan du bidra?
 Boo FF:s flickprojekt
 Förändringarna på flicksidan i ett större 

perspektiv
 Värdegrundsledare i laget
 Pengar till lagkassan på enklaste sätt
 Ravelli-bröderna på besök

https://booff.myclub.se/styrelsen
https://booff.myclub.se/menu/pages/3042
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Boo FF:s sociala fond – vill du bidra?
Nytt för i år är att vi upprättat en social fond, den har som syfte att ekonomiskt hjälpa 
enskilda medlemmar där hemmets ekonomiska status inte medger de kostnader som 
fotbollsspel i något av Boo FF:s lag innebär. Fonden är beroende av bidrag och 
sponsring från medlemmar och företag.
Här kan du läsa mer om fonden samt hur du som privatperson eller företag kan bidra. 

Boo FF:s Flickprojekt
Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som 
möjligt att fortsätta med sin idrott så länge som möjligt. 

 För att nå Boo FF:s mål och vision vill vi arbeta med att 
försöka vända den nedåtgående trend som visar att flickor 
slutar spela fotboll i unga åldrar.

Därför har vi nu startat upp vår satsning på dam- och 
flickfotbollen med stöd av Stockholms FF  och Ellevios

50/50-fond. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många 
tjejer som killar". 

Vi  gör detta i Boo FF genom att:
 Tillsätta en sportchef som dedikerat jobbar med dam och 

flickfotbollen
 Tillsätta en koordinator på flicksidan (Dam - F13) Läs mer om 

koordinatorsrollen här
 Startat upp ytterligare ett damlag i Boo FK och div 5
 Vad får flickor att fortsätta att spela fotboll? Vi behöver 

tjejernas åsikter! – Undersökning är utskickat till våra 
spelare på flicksidan från 12 år och äldre. Läs mer om vår 
undersökning här

Bläddra vidare och du kan läsa mer om: 
 Förändringarna på flicksidan i ett större 

perspektiv
 Värdegrundsledare i laget
 Pengar till lagkassan på enklaste sätt
 Ravelli-bröderna på besök

 Läs mer om Sportchef Markus Saving här. 

 Läs mer om flickkoordinator Vinzent Lopez 
här

 Ansvarig Flickprojektet; Jeanette Ericsson
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 Har du en dotter som spelar i Boo FF och 
som ingår i målgruppen – kolla gärna att 
undersökningen är mottagen och uppmuntra 
henne att svara på den. 

https://booff.myclub.se/menu/pages/24633
https://booff.myclub.se/menu/pages/24702
https://booff.myclub.se/menu/pages/24704
https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/ny-sportchef-pa-damsidan
https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/chefstranare-och-flickkoordinator
mailto:jeanette.ericsson@booff.se?subject=Boo%20FF%20-%20Flickprojektet
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Bläddra vidare och du kan läsa mer om: 
 Värdegrundsledare i laget
 Pengar till lagkassan på enklaste sätt
 Ravelli-bröderna på besök

Vi meddelade för snart fyra veckor sedan att Boo FF och Nacka FC gör en sammanslagning på 
flicksidan. I och med det så tillträdde Markus Saving som ny sportchef på Dam- och 
förstalagsverksamheten på flicksidan i Boo FF.

Boo FF:s Ordförande Mikael Benckert har ordet:

Tack för engagemang, positiv återkoppling och de frågor som har ställts, engagemang är alltid en 
grogrund till framgång. Här kommer lite mer bakgrund till det beslut som togs i ett perspektiv som går 
utanför det specifika laget och jaget då vi som förening har ansvar för alla och inte några få.

Bakgrund till förändring
Under flera år har det på flicksidan varit stor rörlighet mellan olika mindre nystartade föreningar och 
Boo FF. Dessa föreningar har i vissa fall varit föreningar med ett lag och i andra fall med flera lag.

Anledningen till att dessa föreningar startar har varit olika och många. Några har varit missnöjda med 
träningsmöjligheterna, andra missnöjda med att det inte satsas i låg ålder och sedan de som helt 
enkelt vill bestämma själva i en egen förening. Boo FF har som en av Sveriges största föreningar helt 
enkelt inte kunnat tillgodose allas önskemål om just deras utveckling utan då och då sett sig tvungna 
att tacka nej till vissa önskemål för att kunna bedriva en rättvis verksamhet för de allra flesta.

Denna rörlighet och de olika viljor har inneburit att det i några åldersgrupper har hela lag lämnat Boo 
FF och sedan spelat ett par år i en annan förening. Efter en tid har ett mindre antal spelare kommit 
tillbaka när föreningen inte längre varit lika attraktiv eller haft tillräckligt med spelare medan andra 
hittar sin plats och fortsätter med sin fotboll i ny miljö. 

Boo FF har givetvis alltid välkomnat tillbaka spelarna men det är vid varje tillfälle alltid tråkigt att det 
kommer tillbaka färre spelare än vad som ursprungligen lämnade. Ovanpå så lockar s.k. 
varumärkesföreningar såsom Hammarby IF, AIK och Djurgården med akademiverksamhet i tidig ålder. 
Boo FF:s bedömning är att det bästa både för fotbollsutveckling och för personlig utveckling är att ha 
en närhet till sin fotbollsmiljö och inte behöva pendla långa sträckor under de åren spelarna går på 
högstadiet/gymnasiet då det under den här åldern är tillräckligt många saker som pockar på deras 
uppmärksamhet ändå.

Frågan att ställa sig är; hade vi kunnat behålla flera tjejer inom fotbollen om 
Boo FF kunnat erbjuda något annorlunda?

Boo FF och Nacka FC slås samman - lite mer

Läs hela inlägget här 
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https://booff.myclub.se/site_node/281/nyheter/boo-ff-och-nacka-fc-slas-samman
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Varför är det viktigt att arbeta med föreningens värderingar?
 Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Att jämna ut 

maktbalansen så att fler kan och vågar uttrycka åsikter som påverkar helheten och 
hållbarheten.

 Att förstå att det är en konstant pågående process som ständigt behöver justeras med 
återkoppling i allt, stort som smått.

Värdegrundsledare – har ni en i ert lag?

Värdegrundsarbete i vår förening

1: Styrelsen Tinna Bondestam

2: Föreningen Tommy Lindberg

2: Laget Värdegrundsledare

Här kan ni läsa mer om vad det innebär att vara 
värdegrundsledare i ett Boo FF-lag. 

Bläddra vidare och du kan läsa mer om: 
 Pengar till lagkassan på enklaste sätt
 Ravelli-bröderna på besök
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https://booff.myclub.se/menu/pages/24007


Boo Fotbollsförening - en förening att vara stolt över

TJÄNA PENGAR TILL DEN EGNA LAGKASSAN

 Varje såld paket kostar 200 kr – 55 kr åter till laget. 

 Enkelt – endast att dela en webshoplänk som går direkt 
till lagets beställningssida

 Varorna går direkt till köparens meddelade adress. 

 Företag kan också handla julklappar till de anställda. 

 Vinnarlaget måste sälja minst 
180 paket och föreningen minst 
1.600 paket

 Besök av Thomas o Andreas 
Ravelli. Bröderna håller i en 
träning och kör även ett pep 
talk med laget. ”Vad är viktigt 
för att bli en riktigt duktig 
idrottare”. 

 Ravelli.se

 Strumpor, underkläder, T-shirt/linnen, 
Funktionskläder, Hemtextilier, 
Accessoarer, Bälten, rengöringsprodukter..

Läs mer på Boo FF:s hemsida. 

 Thomas kommer att köra ett speciellt pass med 
målvakterna.

 Bröderna håller i en föreläsning för Boo FF:s ledare 
(när C-19 tillåter). 

Pris till de som säljer mest
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https://booff.myclub.se/menu/pages/24649
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TACK FÖR ATT NI HÄNGDE MED 
TILL SLUTET!

VI SER FRAM EMOT SÄSONGEN 
2021.

MED VÄNLIG HÄLSNING

LIV SAHLBERG
BOO FF KLUBBCHEF
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