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Ordföranden har ordet  

Det gångna året har präglats av en global pandemi som satt sina spår även i vår förening. Fotbollen, 

precis som andra idrotter, har varit tvungen att anpassa sig efter nya riktlinjer gång på gång. Trots det 

har vi visat att Boo FF har en sund och stabil verksamhet som står emot utmaningar och tillfälliga 

motgångar. Det är därför glädjande att kunna konstatera att det fortsatt är en god tillströmning till vår 

ungdomsverksamhet, att vår ledar- och tränarförsörjning är god och att vi har en ekonomi i balans.  

Jag vill inledningsvis rikta ett varmt tack till Kerstin Eriksson, som efter många år i föreningens tjänst 

gick i pension i somras. Många miljöer formar våra barn och ungdomar. Hemmet formar, skolan formar 

och föreningslivet formar. Kerstin har med fast hand och varmt hjärta introducerat flickor och pojkar i 

fotbollens förtrollade värld och visat att det inte bara handlar om själva spelet. Det handlar också om 

hur man uppträder på och utanför plan. Det är ingen självpåtagen uppgift utan ingår tydligt i uppdraget 

som ledare. Föreningslivet har således en stor roll att fylla i att skapa sunda värderingar. Här finns en 

pusselbit till hur spelarna senare i livet förhåller sig till varandra. Det är ett stort ansvar och en stor 

möjlighet och jag kan inte komma på någon som har ledsagat oss bättre i detta än du Kerstin. Tack!  

Boo FF aktiverar närmare 3 000 pojkar och flickor, och tillsammans med ca 900 ledare sprider de 

fotbollsglädje. Jag vill å föreningens vägnar även tacka alla i och runt vår ungdomsverksamhet som 

verkligen kämpat för att våra barn och ungdomar ska få en så bra fotbollsutbildning som möjligt under 

de minst sagt svåra omständigheter som pandemin fört med sig.  

Vi är en stor och stabil förening med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Vi gör många bra 

saker men ser också utmaningar. Boo FF:s och Nacka FC:s flicklag slogs samman under 2021, vilket 

ledde till kritik kring hur integrationen hanterades. Styrelsen har dragit lärdom av detta och kommer att 

fokusera ytterligare på intern och extern kommunikation framöver. Vi behöver också fortsätta utveckla 

vår förening i takt med tiden. Vi har därför inrättat en klubbdirektörsroll som får i uppgift att utveckla 

föreningen ytterligare.  

Boo FF ska vara en fotbollsförening för alla, både för de som i första hand ser fotboll som ett sätt att 

röra på sig och de som vill försöka bli så bra som möjligt. Båda spåren bör gå att förena i vår förening. 

Att spela fotboll i sin hemmiljö, bland vänner och familj, ger trygghet och främjar utvecklingen. Det tror 

vi gäller även för våra junior- och seniorspelare. Det är därför glädjande att konstatera att våra 

representationslag stod för väldigt fina prestationer under 2021, herrlaget avancerade till division 3 och 

damlaget kom tvåa i div 1. Stort grattis!  

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och samarbetspartners för stödet under året. Vi hoppas att 

ni vill fortsätta vara en del av Boo FF även framåt. Vi har mycket kvar att åstadkomma och se fram emot. 

Vi kan vara stolta över vår verksamhet, men vi sitter inte nöjda. Vi vill ständigt utvecklas, tillsammans!  

Stefan Alvén, Ordförande i Boo Fotbollsförening 
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Målsättningen med Boo FF:s verksamhet 

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

ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. 

Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell 

utveckling och skapande av lagkänsla.  

Styrelsen och kanslipersonalen har under 2021 jobbat fram en strategisk inriktning som ska omsätta 

verksamhetsplanen i konkret handling på längre sikt. Som exempel kan nämnas att 

verksamhetsplanens färdriktning att "Vidareutveckla utbildningen till våra ledare" har styrelsen och 

kansliet bland annat överfört till att "minst en tränare per lag i åldrarna 7-12 år ska ha gått 

tränarutbildning C inom ett år". 

Styrelsen vill också att våra fotbollsspelare ges möjlighet att spela i Boo FF så länge som möjligt. Det 

ligger i linje med föreningens värdegrund som anger att det "ska finnas plats för alla barn, ungdomar 

och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition". Det innebär att det också ska finnas plats 

för våra junior- och seniorspelare. För vissa av dem passar det bättre att spela i de division 5- och 6-lag 

som är kopplade till Boo FF, andra vill spela högre upp. Istället för att spelare som vill lite mer ska 

behöva åka till andra föreningar och kommuner vill vi erbjuda även dem en utvecklande plattform i 

Boo FF. Men då behöver vi representationslag som deltar något högre upp i seriesystemet. 

När styrelsen och kansliet har analyserat var Boo FF befinner sig i "ekosystemet" och vilka konkurrenter 

som finns i vår omgivning, har vi gjort bedömningen att en realistisk målsättning för de närmaste åren 

är att försöka nå div 2 med vårt herrlag och Elitettan med vårt damlag. Tidigare styrelsers målsättning 

att "gå upp i högsta möjliga serie" har således ersatts av vad styrelsen och kansliet anser vara tydligare 

och mer realistiska mål. Däremot vill vi fortsättningsvis sträva efter 75 % egenfostrade spelare i våra 

representationslag. Dessa Nackabaserade A-lagsspelare blir naturliga marknadsförare och förebilder 

för yngre spelare i kommunen, vilket vi tror gynnar föreningens återväxt. 

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. 

Fotbollsutbildningen ska i största möjliga mån drivas utifrån den enskilde individens ambition. Detta 

innebär bl.a. att vi strävar efter att erbjuda verksamhet med utgångspunkt från den enskilde spelaren. 

Vi betonar dock att fotboll är ett lagspel och att lagets gemensamma utveckling också är viktig. Vår 

strävan är att erbjuda alla våra spelare en hög utbildningskvalitet som möjliggör utveckling, träna 

förmåga att hantera utmaningar och stimulera till en långvarig positiv relation till fotbollen. 
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Föreningen verkar också för att erbjuda en helhet som inte bara omfattar utbildning i fotboll. Våra barn 

och ungdomar ska också lära sig att leva ett hälsosamt liv genom att äta god och näringsrik kost och 

säga nej till alla former av droger. Föreningen betonar också vikten av gott kamratskap och arbetar 

mot alla former av mobbning på och utanför fotbollsplanen. 

Vår utvecklingsmodell 1:a lag 

Utvecklingslagens verksamhet är kärnan och grunden i vår verksamhet. Av våra drygt 3 000 spelare 

deltar merparten i utvecklingslagens verksamhet. Alla spelare som vill träna och lära sig att spela 

fotboll ska ges möjlighet att göra detta från 5 års ålder. Lagens verksamhet, från 7 år, bygger på 

föräldrars engagemang och på att föräldrar verkar som tränare och ledare, undantag i 1:a- och 

seniorlagen där arvoderad tränare tillsätts.  

För att ge spelare möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar såsom ambition och 

talang, ges alla som så önskar möjligheten att delta i uttagningar till 1:a lag från 13 års ålder. Att vara 

med i ett 1:a lag innebär att det ställs höga krav på träningsnärvaro samt egenskaper som beskrivs i 

Boo FF:s spelarutvecklingsplan, bland annat vilka moment en spelare ska klara av vid en viss ålder. 

Attityd och intresse är också viktiga faktorer.  

På flicksidan har föreningen initierat ett koncept där fokus ligger mer på spelarens mognad än på ålder. 

Tanken bakom att sudda ut åldersgränserna i den s.k. F1-gruppen finner stöd i forskning som visar att 

om man grupperar idrottare baserat på fysisk mognadsstatus istället för ålder kan ungdomar utmanas 

på nya sätt vilket kan ge en mer mångsidig och långsiktig utvecklingsmiljö. Detta är något vi tror skapar 

bra förutsättningar att utveckla och utmana spelarna mot målet att utbilda nästa generation A-

lagsspelare. Motsvarande upplägg på pojksidan är inte aktuellt att införa under 2022 men såväl den 

indelning som sker på pojk- och flicksidan är något som styrelse och kansli löpande utvärderar. 

Vår junior- och seniorverksamhet ska spegla de målsättningar vi sätter upp för 1:a lagen på 

ungdomssidan. Vår målsättning är att ha junior- och seniorverksamhet på nivå som attraherar spelare 

med samma ambition och kunskapsnivå som vi har i vår ungdomsverksamhet. 

Vår målsättning är att alla tränare i utvecklingslagen skall vara utbildade på rätt nivå så att spelarna i 

lagen får rätt förutsättningar och kvalitativ träning. De spelare som vill och har ambitionen ges 

möjlighet att rotationsträna med 1:a lagen i åldersgruppen samt att delta i en gemensam mix-serie.  

Rotation mellan ungdom- och seniorverksamhet kan ske när som helst under året i såväl träning som 

match. Initiativ tas av ansvariga tränare tillsammans med fotbollsansvarig. Ansvariga tränare ska alltid 

vara kontrakterade direkt av föreningen, detta gäller våra 1:a lag och seniorlag. 
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VERKSAMHETEN 2021 

Allmänt 

2021 var föreningens fyrtioförsta verksamhetsår. 

Boo FF är Sveriges femte största fotbollsförening och Nacka kommuns största förening. Under 

verksamhetsåret har föreningen haft 3 593 medlemmar (föregående år 3 414) , varav ca 3 000 spelare 

och där mer än 30 % var kvinnor. 2021 hade vi ca 900 ledare (lagledare, tränare och 

värdegrundsledare/ungdomsinstruktörer) i föreningen där nästan 25% var kvinnor.  

Fotbollen har som många andra idrotter under pandemin varit en enormt viktig faktor för våra 

ungdomar att få möjlighet att mötas då många delar av vårt samhälle har påverkats av restriktioner 

och nedstängningar.  

Även om de inledande månaderna av 2021 var svåra för fotbollen pga restriktioner kunde vi se en hög 

träningsnärvaro trots utmaningarna med pandemin. Detta särskilt under den period på säsongen där 

det kan vara svårt att motivera spelarna att gå till träningen. Fotbollen och idrotten var en enormt 

viktig del av vårt samhälle under en svår period det råder det inget tvivel om.   

Med det sagt är det på sin plats att ge en stor eloge till alla våra ledare som under en väldigt utmanande 

tid ändå planerade, genomförde träningar för alla våra nästan 3 000 flickor och pojkar i föreningen, 

utan er hade vardagen varit än mer utmanande för dem.   

Totalt har det under året genomförts 10 995 (föreg. år 12 784) sammankomster med 141 123 (föreg. 

år 156 772) deltagartillfällen.  

Vidare har 188 lag från föreningen (60 flicklag och 116 pojklag), deltagit i S:t Eriks-Cupen. I seniorserier, 

futsal och kvalserier har 12 lag deltagit. I vår verksamhet har vi spelare från knattar till senior. 

Året 2021 fortsatte att präglas av COVID-19 (C-19) med allt vad det innebar. Boo FF följde 

Folkhälsomyndighetens presskonferens varje dag och inväntade riktlinjer från Stockholms 

Fotbollförbund (StFF). Restriktionerna ändrades från ena dagen till nästa och att hålla avstånd samt 

tvätta händerna blev en fast ritual för vuxna och barn. Alla bidrog på sitt sätt.  
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FOTBOLLSVERKSAMHETEN  

Boo FF:s Fotbollslekis för 5-åringar hade under hösten 2021 totalt 263 deltagande barn under totalt 10 

tillfällen. 

Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar hade totalt 351 deltagande barn. Knattarna genomförde 10 

träningspass. I slutet på september avslutades skolan med den traditionella Knattecupen.  

Knatteskolan och Fotbollslekis sysselsatte drygt 60 ungdomsledare, flera hade dubbla uppdrag.  

Starten för de nya träningsgrupperna med 7-åriga barn fungerade bra. Totalt startade 16 grupper, 11 

pojkgrupper och 5 flickgrupper.   

Föreningens 1:a lags verksamhet har under året omfattade c:a  130 spelare från 13–18 år.  

Fadderveckor 

Årets två fadderveckor, 8:e i ordningen, genomfördes och äldre spelare besökte yngre lag och PF12 var 

de yngsta som fick besök och PF09 var de yngsta som fick prova på att vara tränare. Mycket 

uppskattat av de lag som får besök och lärorikt för de spelare som besökte de yngre lagen.   

Boo FF:s sommarläger 

Med förhållningsregler med anledning av C-19 så genomfördes de två årliga sommarlägren v24/25 och 

v32.  Första veckan deltog närmare 400 barn och andra veckan närmare 200 barn. Båda veckorna 

fungerade det bra och vädret var med oss. 68 instruktörer deltog under första veckan och 37 

instruktörer andra veckan. 

För tredje året var Supercoach med hela veckan med utbildning före och stöd under veckan. De hade 

genomgång med instruktörerna vid dagens början och slut. Under dagen stöttade de och filmade 

instruktörerna under genomförande av övningarna. På eftermiddagens genomgång med 

instruktörerna gick Supercoach genom några filmer med samtliga instruktörer, analyserade och både 

ledarna från Supercoach och instruktörerna själva gav varandra återkoppling.    

Boo FF har ett fortsatt samarbete med Svenska Fotbollsakademin (SvFA) som arrangerar olika camper 

under året där också barn från andra föreningar deltar.  

Nacka Kommun erbjöd föreningarna i Nacka stöd vid arrangemang för barn och ungdomar under juli 

månad. Boo FF arrangerade då ”spontanfotboll” under fyra veckor på Myrsjö IP, måndag-torsdag och 

två timmar per dag. Två ungdomsinstruktörer var på plats vid varje pass och såg till att det var schysst 

spel. Det var olika antal som var där, som mest 20 spelare i olika åldrar.  
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För sjunde året arrangerades Boo FF-ligan, interna träningsmatcher för 7-åringar. Två söndagar i 

september, där ett stort antal lag i hela kullen deltog. Flera av lagen anmälde fler lagför att få så mycket 

matchtid som möjligt.  

Nackamästerskapen 

Nackamästerskapen 2021 arrangerades under två helger i oktober För sjunde året var detta ett 

samarrangemang mellan de fem största föreningar i Nacka, Järla IF FK, Saltsjöbaden IF, Sickla IF, Älta 

IF och Boo FF. Totalt deltog 362 lag där Boo FF medverkade med med mer än 100 lag. De ingående 

föreningarna i Nackamästerskapen har beslutat att arrangera Nackamästerskapen även 2022. 

Boo FF-dagen 2021 

Den planerade Boo FF-dagen ställdes in med anledning av C-19. Knattecupen för 6-åringarna 

genomfördes som vanligt.  

Flick- och damlag 

I oktober 2020 tog styrelsen ett beslut att stärka upp dam/flicksidan i föreningen och Nacka genom att 

tillsätta en sportchef för damlaget och föreningens förstalag samt en ny chefstränare. Markus Saving 

som sportchef och Vinzent Lopez som chefstränare har båda ett förflutet i Boo FF och kom nu närmast 

från Nacka FC. Som en följd av detta flyttade Nacka FC:s flickverksamhet med runt 40 spelare i olika 

åldrar till Boo FF. 

Införlivandet med Boo FFs befintliga verksamhet har under 2021 har haft vissa utmaningar och då 

särskilt för åldersgrupperna F07 samt F08. Styrelsen och kansliet har under 2021 och början av 2022 

jobbat hårt för att skapa de bästa förutsättningarna för att samtliga flickor i dessa åldersgrupper skall 

få en så bra fotbollsframtid som möjligt och att de utmaningar som funnits i samband med 

integreringen av de olika verksamheterna skall undvikas framöver. 

Damlaget klarade sig med nöd och näppe kvar i division 1 säsongen 2020. Med en väldigt sargad och 

liten spelartrupp låg all fokus initialt på att attrahera nya spelare för att få ihop ett lag inför 2021. Trots 

träningsrestriktioner pga Corona vilket försvårade provträningar lyckades damlaget få in spelare 

utifrån samt att spelare lyftes upp internt från F17-laget. Truppen utökades under året med ytterligare  

spelare varav sex stycken från egna led. Under året försvann några spelare till bl a college, studier i 

Sverige samt värnplikt. 

Damlaget slutade på andra plats i division 1 Södra Svealand 2021. Att med i princip ett helt nytt lag 

resultatmässigt göra sin bästa säsong någonsin var väldigt roligt där damlaget under hösten hade en 

imponerade höstspurt med sju segrar på de sista åtta matcherna och 31-3 i målskillnad. All heder åt 

spelare samt hela teamet kring laget. Med en nästan intakt trupp som fått spela ihop sig under en 

säsong kryddat med ett par nyförvärv är ambitionen 2022 att knipa förstaplatsen. 
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I samband med fusionen med Nacka FC:s flickor blev 1:a lagssidan väldigt stor med parallella lag i 07 

och 08. F17 gjorde det resultatmässigt väldigt bra under våren med endast segrar men hade en tuffare 

höst efter 5 spelare under sommaruppehållet flyttades upp till Dam. 

Övriga lags verksamheter flöt på bra och resultatmässigt starka insatser över lag. Noterbart var att F08 

Blå vann samtliga matcher i S:t Erikscupen och övriga cuper under hela året. 

Efter höstlovet 2021 har ett nytt koncept som kallas F1 initierats där mindre fokus på ålder ligger utan 

mer aktuell nivå och mognad. Det är något vi tror kommer utveckla och utmana spelarna mer i strävan 

att utbilda sig till nästa generation A-lagsspelare. 

Samtliga flicklag i Boo FF, från de allra yngsta till våra damlag, gjorde fina insatser och bidrog starkt till 

att föreningen fortfarande har så många aktiva flickor samt är en av landets största föreningar på 

flicksidan.  

Inför säsongen 2020 startade föreningen upp ytterligare ett damlag, Boo FK, de spelade i den lägsta 

serien division 5. Boo FK slutade på en hedrande tredjeplats. 

Flickprojektet 

Föreningen fick 2020 bidrag att genomföra en större enkätundersökning bland flickorna i föreningen 

från födda 2008 och äldre. De fick svara på frågor om sin fotboll med syfte att ge oss en större kunskap 

och förståelse om hur vi kan motverka att flickor slutar spela fotboll. Enkäten följdes upp under 2022 

med djupintervjuer och fokusgrupper med mycket positivt genomslag. Andra större föreningar och 

Stockholm Fotbollsförbund har bjudit in vår förening för en genomgång av projektet samt dess positiva 

resultat. Projektet fortlever under 2022 och åldersgrupperna F09 samt F10 kommer att få medverka i 

samma projekt. 
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Landskamper, landslagssamlingar och distriktssamlingar 

Landskamper 

Under 2021 representerade Oscar Steinke Brånby och Annika Svensson Sveriges landslag. 

Landslagssamlingar 

Under 2021 representerade Oscar Steinke Brånby, Annika Svensson, Tuva Ölvestad, Vendela Saving 

och Greta Ståhl föreningen på några av landslagssamlingarna. 

Regionalt matchläger 

Calle Norén medverkade i ett regionalt matchläger i SvFF:s regi. 

StFF:s distriktlagssamlingar  

Under året har följande spelare medverkat i StFF:s distriktsamlingar: 

Wilma Tilly, Klara Hellqvist, Lea Lindstedt, Vera Birgersson, Vendela Saving, Greta Ståhl, Tuva Ölvestad, 

Annika Svensson, Alice Bengtzon Scheele, Ottilia Nässelqvist, Clara Pettersson, Estelle Raspe, Mira 

Kempe, Mirelle Horn Hagliden, Elsa Ljung, Noel Larsson, Emil Ström Nykvist och Oscar Steinke Brånby, 

Noah Molin, Dante Palmkvist och Oscar Willis , Isac Boco och Minos Tsilichristos.  

Pojk- och herrlag 

Pandemin fortsatte sätta sina spår i den sportsliga verksamheten även säsongen 2021 men trots det 

fanns det många ljuspunkter och sportsliga framgångar när vi summerar året.  

Vårt representationslag vann division 4 och kommer säsongen 2022 spela i division 3. Vi är mycket 

glada för de fina prestationer som genomfördes under året så att vi kunde avancera i seriesystemet. 

Vårt P16 lag vann sina bägge kvalserier och kvalificerade sig därmed till nationella serier, vilket visar 

att det finns en god återväxt av spelare.   

Många av våra utvecklingslag gjorde bra insatser i S:t Eriks-cupen med bra placeringar och många 

minnesvärda matcher men tilläggas ska att säsongen var inte som vanligt då alla lagen fick spela 

enkelserier och där många fick haltande tabeller då många matcher blev inställda eller framflyttade. 

Vi hoppas på en normal säsong 2022!  

Det är extra kul att föreningen under 2021 haft ett antal pojkar och flickor som representerat 

föreningen i olika distrikts- och landslagssamlingar. Det är bland annat dessa framgångar, den höga 

kunskapsnivån hos många av våra ledare tillsammans med de tydliga mål som föreningen uttalat som 

gör att många äldre spelare hör av sig för att få möjlighet att spela i vår förening.  
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På tränarsidan, särskilt för våra äldre lag har, vi verkligen lyckas uppnå en hög kvalitet med många 

utbildade och skickliga ledare. För att bygga en ännu starkare verksamhet i föreningen är utbildning av 

våra ledare en mycket högt prioriterad satsning, där föreningen som långsiktigt mål strävar efter att 

skapa de bästa förutsättningarna även för våra ideella ledare att få en så pass bra utbildning som 

möjligt. Det vi ser från de äldre åldersgrupperna är att rätt utbildade ledare ger mycket positiva resultat 

för våra aktiva barn och ungdomar. Det är extra kul att den satsningen vi gjort på utbildning av våra 

målvakter med riktigt vassa målvaktstränare snabbt gett mycket bra och positiva resultat. 

Målvaktsträning 

Målvaktsträningen i föreningen fortsatte att utvecklas då Kristoffer ”Poppen” Björklund tog 

över ansvaret att utbilda alla våra målvakter från 11 år och uppåt. Antalet målvakter, ca 80 

stycken sammanlagt, närvarade på målvaktsträningen under säsongen 2021 vilket är nytt 

rekord.  

Gåfotboll, 55 år och äldre 

Som vi säger i vår målsättning: I Boo FF ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill 

spela fotboll oavsett nivå eller ambition. Med anledning av C-19 så ställdes dock samtliga träningar in 

under 2021. 
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UTBILDNINGAR 

Under 2021 har vi erbjudit våra ledare och spelare en bred utbildning med hög kvalitet.  

Totalt under året har följande utbildningstillfällen genomförts:  

Utbildning  Målgrupp  Anordnare  

2 x Domarutbildning grund, alt 1 & 2   Spelare  StFF  

2 x Domarutbildning fortsättning alt 1 & 2 - vår  Spelare  StFF  

Uppstartsträff nya domare  Spelare  Boo FF  

3 x C-diplom del 1 & 2  Ledare  StFF  

1 x Knatteskola-utbildning  Spelare  Boo FF  

1 x Värdegrundscoach  Instruktörer   Boo FF  

1 x Värdegrundsansvarig i lag  Ledare  Boo FF  

1 x Att träna små lirare - Sommarfotbollsskola-instruktörer  Spelare  StFF  

2 x Workshop för målvakter  Målvakter  Boo FF   

1 x SISU värdegrundsarbete PF09  Ledare  SISU  

5 x Supercoach  Ledare  Boo FF  

2 x "Så fungerar Boo FF" Lagledarutbildning  Ledare  Boo FF  

1 x ”Så funkar Sanktan”  Ledare  Boo FF  

2 x Att träna små lirare  Ledare  StFF  

2 x Lagledarutbildning – nya lagledare under året  Ledare  Boo FF  

1 x Utbildning målvaktsträning   Ledare  Boo FF  

6 x utbildning träningsmodell  Ledare  Boo FF  

2 x utbildning spelmodell  Ledare  Boo FF  

2 x Åldersgruppträffar (slog samman flera och digitalt)  Ledare  Boo FF  

2 x Totte träna i liten sal  Ledare  StFF  

1 x Fysträning Ledare Boo FF 

1 x Videoanalys Ledare Boo FF 

7 x Idrottspsykologi Ledare(/föräldrar) Boo FF 

1 x B-diplom Ledare StFF 

Föreläsning Trygga Idrottsmiljöer och Barnkonventionen  Ledare/föräldrar  SISU  
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ORGANISATION 

Föreningens kansli har under året varit organiserad enligt följande.  

Den dagliga operativa verksamheten leddes av föreningens Klubbchef: Liv Sahlberg 

Varje åldersgrupp har en fotbollsansvarig på kansliet utifrån följande indelning: 

Åldersgrupp PF 5 - 8 år: Jeanette Eriksson 

Åldersgrupp PF 9 – 12 år: Mika Grote och Lukas Kroon 

Åldersgrupp P 13–senior: Andreas Bild  

F 07- senior första lagsverksamhet: Markus Saving 

F07-senior: Andreas Bild 

En person är ansvarig för träningstider och övrig administration: Sofia Fransson  

En person är ansvarig för utbildningsverksamheten: Mika Grote 

En person är ansvarig för material, cafeteria och drift av anläggningen: Caroline Küttim Diaz 

Antalet kontrakterade tränare har under året varit 25. 

EKONOMI 

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

också stora och viktiga finansiärer. Målet är alltid att de finansiella intäkter och bidrag återförs till den 

årliga verksamheten, utan avkastningskrav.  

Intäkter uppgick till 14 949 tkr och årets resultat uppgår till 169 tkr. Målsättningen är att nå ett resultat 

på 0 kr och det är så verksamheten budgeteras varje år.  

För mer utförlig finansiell information se årsredovisningen som är upplagd på föreningens hemsida. 

Material 

Föreningens materialleverantör är sedan 2016 Adidas och Intersport. Under året förnyades avtalet 

ytterligare fem år, 2021-2025.  
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STYRELSEARBETE 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 14 protokollförda sammanträden. Följande personer 

valdes att ingå i styrelsen av årsstämman 2021: 

Stefan Alvén(ordförande) 
Tinna Bondestam (v ordförande) 
Marta Hafzelius (kassör) 
Mathias Jonsson 
Joakim Lidfeldt 
Simon Mahlstedt 
Mats Fröling mars – november 2021 
 

Styrelsen har under året arbetat efter den verksamhetsplan som beslutades av årsstämman 2021: 

• Generella målsättningar ligger fast 

• Fortsätta att vidareutveckla utbildningen till våra ledare 

• Fortsatt arbete med att vidareutveckla vår organisation. En del i detta arbete var att ta bort 

den traditionella klubbchefsrollen och istället inrätta en ny tjänst med större fokus på 

marknad, försäljning och kommunikation 

• 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 

Anläggning 

I februari 2021 tog fritidsnämnden i Nacka beslutet att Nackatältet ska stå uppställt tills ny permanent 

plats är beslutad. 
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Barn är inte buller 

Den långtgående processen gällande Boovallen och bullerdiskussionen har fick 2020 ett slutligt beslut. 

Mark & Miljööverdomstolen har slagit fast att barn inte är buller! En stor seger främst för idrotten men 

också för Nacka och Boovallen. Det blev ett bra beslut för Boo FF:s del. Träningstiderna måndag-fredag 

ligger kvar med sluttid 21:30 medan lördag och söndag återgår till tidigare tider 09:00 - 20:00 (nu 10:00 

- 17:30). Juli är fortfarande en månad där Boovallen kommer vara stängd. Den utökade tiden på 

helgerna togs tacksamt emot av StFF och tävlingsavdelningen. Vi fick nu fler hemmamatcher på 

Boovallen och i ett redan trångt Nacka så fick vi några timmar till. 

Bullerskydd har inte ansetts vara en miljömässigt motiverad och rimlig åtgärd. 

Belastningsregister 

Insamling av belastningsregister från alla nya ledare i föreningen sker och är ständigt pågående. Under 

hösten 2019 beslutade Riksidrottsförbundet att ändra reglerna gällande insamling av 

belastningsregister för alla ledare från 15 år. 

AVSLUTNING 

Styrelsen i Boo FF vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, spelare, ledare, föräldrar och personal på 

kansliet för ett mycket gott arbete under 2021. Vår förening har under året tagit ännu ett steg framåt 

i riktning mot vår vision - En förening att vara stolt över! 

 

Saltsjö-Boo 2022-03-11 

 

Styrelsen i Boo FF 
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