Årsmöte 2016-02-25, 19:00
Katrinebergs folkhögskola, aulan
Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
Förvaltningsberättelse

1

Innehåll
Hallands Fotbollförbunds organisation 2015 ...................................................................................................... 3
Föredragningslista ............................................................................................................................................... 4
Hallands FF röstlängd årsmöte 2016, upprättad 2016-01-02 av SvFF................................................................. 5
Styrelsens verksamhetsberättelse 2015.............................................................................................................. 6
Tävlingskommittén .......................................................................................................................................... 6
Tävlingsutskottet ............................................................................................................................................. 7
Domarutskottet ............................................................................................................................................... 9
Disciplinutskottet........................................................................................................................................... 10
Utvecklingskommittén .................................................................................................................................. 10
Föreningsutvecklingsutskottet ...................................................................................................................... 10
Ledar- och domarutbildningsutskottet ......................................................................................................... 11
Spelarutbildningsutskottet ............................................................................................................................ 12
Evenemangsutskottet .................................................................................................................................... 12
Årsredovisning, Resultaträkning och Balansräkning ......................................................................................... 13
Rapport representantskapsmöte 2015-11-21 ................................................................................................... 16
Revisorernas berättelse ..................................................................................................................................... 19
Valberedningens förslag till nya ledamöter i distriktsstyrelsen, fyllnadsval ..................................................... 20
Stadgar för Hallands Fotbollförbund, med förslag om ändringar ..................................................................... 20
Arbetsplan 2016 ................................................................................................................................................ 25
Inkomst- och utgiftsstat 2016............................................................................................................................ 26
Utredning angående inlämnad motion till årsmötet 2015 av BK Walldia......................................................... 27
Ärenden vid SvFF Förbundsmöte 2016 ............................................................................................................. 31
Prisutdelning...................................................................................................................................................... 33
Utmärkelser ....................................................................................................................................................... 33
Avtackningar ...................................................................................................................................................... 33
HFF informerar .................................................................................................................................................. 33
Hallands Fotbollförbund 100 år, 2017 ............................................................................................................... 34
HFF samarbetspartners ..................................................................................................................................... 35

2

Hallands Fotbollförbunds organisation 2015
Valberedning

HFF Årsmöte

Revisorer

HFF Distriktsstyrelse
Administrativ
kommitté

Representantskapsmöte

Presidium

Projekt
Fair play & respect

Ekonomi- och affärsutskott
Evenemangsutskott

Tävlingsutskott

Tävlings-kommitté

Domarutskott
Disciplinutskott

Spelarututbildning

Kansli

Ledar- och domarutbildning

Utvecklingskommitté
Projekt
Rekrytering

Projekt
Barn och ungdom

Anläggning, energi och miljö
Föreningsutveckling
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Föredragningslista
Välkomna
Parentation
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes genom e-post utskick till föreningarna 151210 med påminnelser 160105, 160127, 160205
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningens förslag till ordförande för mötet är Göran Karlsson, Väröbacka och till sekreterare Peter
Upphoff.
Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt vara erforderliga rösträknare.
Behandling av:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015, se sida 6-12
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2015, se sida 13-15
c. Representantskapets rapport för 2015, se sida 16-18
Revisorernas berättelse för 2015, se sida 19
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2015 och beslut i anledning av vinst eller förlust i
balansräkningen, se sida 13
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2015
Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner är inkomna.
Val på 1 år av distriktsordförande tillika styrelsens ordförande
Valberedningens förslag är omval av Johan Johqvist
Val av tre styrelseledamöter på 2 år.
Valberedningens förslag är omval av Mikael Hansson, Cristel Brorsson och Carl-Johan Herbertsson
Fyllandsval av en styrelseledamot på 1 år.
Valberedningens förslag till fyllandsval för Carina Boysen är Kristian Åkesson
Val på 1 år av två revisorer jämte suppleanter
Valberedningens förslag är Jan Carlsson, Baker Tilly med Stefan Svensson, Baker Tilly som suppleant och Claes
Bertil Claesson, Falkenberg med Per Vedin, Laholm som suppleant
Val av valberedning
a. Val av ordförande på ett år
Nuvarande ordförande Ingvar Johansson står ej till förfogande för omval
b. Val av fyra övriga ledamöter på ett år
c. Val av två suppleanter på ett år
Val av ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig ersättare för denne. Båda skall tillhöra
distriktsstyrelsen men inte SvFF:s styrelse
Valberedningens förslag är att styrelsen inom sig utser ledamot och personlig ersättare.
Val av ombud jämte suppleanter vid SvFF:s årsmöte
Valberedningens förslag är att styrelsen inom sig utser ombud jämte suppleanter.
Beslut om val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsstämma jämte erforderligt antal suppleanter
Valberedningens förslag är att styrelsen inom sig utser ombud jämte suppleanter.
Fastställande av stadgar
Se förslag till revideringar sida 20-24
Fastställande av arbetsplan för 2016
Se arbetsplan på sida 25-26
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår
Se inkomst- och utgiftsstat på sida 26
Behandling av förslag som väckts av Hallands Fotbollförbunds styrelse
Se utredning och förslag på sida 27-30
Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte, se sida 31-32
Meddelande, prisutdelning, avtackningar och avslutning, se sida 33
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Hallands FF röstlängd årsmöte 2016, upprättad 2016-01-02 av SvFF.
Förening
Alets IK
Andersbergs IK
Annebergs IF
Arvidstorps IK
BK Astrio
BK Walldia
BK Viljan
Bua IF
Derome BK
DFK Hasko
Falkenbergs FF
FC Falkagård
FC Kungsbacka
FC Varberg
Frillesås FF
Galtabäcks BK
Genevad/Veinge IF
Getinge IF
Glommens IF
GoIF Ginsten
Grimetons IK
Grimmareds IF
Gullbrandstorps AIS
Halmstad FF
Halmstad Futsal Klubb
Halmstads BK
Harplinge IK
Hasslövs IS
Haverdal IF
Hishults AIS
Hyltebruks IF
HÅ FF
IF Böljan
IF Centern
IF Leikin
IF Norvalla
IF Älvena
IFK Bänared
IFK Fjärås
IS Halmia
IS Halmia Academy
IS Örnia
Karl-Gustavs BK
Knäreds IK
Kornhult/Hishult FF
Kornhults IK
Kullavik IF
Kung Karl BK
Kungsbacka DFF
Kungsbacka FF
Kungsbacka IF
Kungsäters IF
Kvibille BK
Laholms Academy FF
Laholms FK
Lerkils IF
Lidhults GOIF
Lilla Tjärby IK
Lilla Träslövs FF
Långås IF
Löftadalens IF
Morups IF
Onsala BK

Antal lag
2
1
2
3
9
3
2
2
3
0
6
2
0
1
4
1
4
4
2
2
3
1
2
1
0
8
2
3
2
0
6
2
6
7
3
5
0
2
6
6
1
2
0
3
3
0
1
2
1
1
4
0
5
0
7
9
2
2
7
2
3
1
6

Antal röster
2
1
2
2
3
2
2
2
2
1
3
2
1
1
3
1
3
3
2
2
2
1
2
1
1
3
2
2
2
1
3
2
3
3
2
3
1
2
3
3
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
3
1
3
3
2
2
3
2
2
1
3

Förening
Oskarströms IS
Rinia IF
Rolfstorps GOIF
Ränneslövs GIF
Sennans IF
Simlångsdalens IF
Skogaby BK
Skottorp IF
Skrea IF
Skuggan BoIS
Skällinge BK
Slöinge GOIF
Snöstorp Nyhem FF
Sperlingsholms IF
Stafsinge IF
Särö IK
Tofta GOIF
Torup/Rydö FF
Träslövsläge IF
Trönninge BK
Trönninge IF
Tvååkers IF
Tölö FF
Tölö IF
Ullareds IK
Valinge IF
Vapnö IF
Varbergs BoIS FC
Varbergs GIF FK
Veddige BK
Vessigebro BK
Vinbergs IF
Våxtorps BOIS
Väröbacka GOIF
Ysby BK
Åsa IF
Åsklosters IF
Ätrafors BK
Ätrans FF
102 Föreningar

Antal lag
5
0
2
2
2
2
1
1
4
1
0
3
4
2
5
5
5
4
4
3
5
8
0
10
2
3
3
6
4
3
4
6
4
2
3
5
1
2
2
308

56 st Föreningar med totalt antal röster

Antal röster
3
1
2
2
2
2
1
1
3
1
1
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
1
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
3
1
2
2
202
130

Fet stil är den 10/2 anmälda föreningar till årsmötet.
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Styrelsens
2015

verksamhetsberättelse

Så kan vi titta tillbaks och minnas ännu ett
fotbollsår. Ett fotbollsår tyvärr igen präglat av
tveksam efterlevnad av värdegrunder på många
plan. Vi minns i ett större perspektiv Blatter –
Platini affären där stora summor betalats utan
något skriftlig underlag eller någon redovisning. Att
utbetalningen skedde samtidigt som valet av ny
FIFA ordförande skulle äga rum är enligt de
inblandade en ren tillfällighet. För oss är detta inte
ok och inte på något sätt i takt med idrottens
värdegrund. Det är lätt att bli fartblind, att ryckas
med i såväl de små som de stora
belöningsstrukturer som omgärdar vår fotboll. Det
kan vara lätt att glömma vår värdegrund när en
belöning, oavsett om det är en tenniströja eller en
miljon, ligger i potten. Tyvärr kan inte svensk
fotboll i alla avseende slå sig för bröstet. Vår
struktur bygger på en lojalitet där små och ibland
lite större belöningar säkerställer att lojaliteten
kvarstår, och då ibland på bekostnad av vår
värdegrund. Det behöver inte vara medvetet men
icke för ty så finns, lever och frodas denna kultur
som inte alltid andas fair play.
Kanske är det detta vi upplever när protesterna
kring den tabell-fria barnfotbollen nu blir
verklighet? Vi tror en tabell eller inte spelar någon
roll, barnen ska tävla i den enskilda matchen, i det
enskilda momentet, i den enskilda kampen och ges
möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella
möjligheter och förutsättningar och inte utifrån ett
vuxen-behov att komma högt i en tabell. Kanske
denna osunda tabell - belöning behöver
ifrågasättas utifrån barnens perspektiv? Kanske
belöningen i en tabellplacering egentligen är de
vuxnas perspektiv och därmed inte ger en fair –
play situation för barnen.
I ett Halländskt fotbollsperspektiv kan vi 2015
konstatera att vi fortsätter som ett starkt elitdistrikt med 4 lag i den yttersta eliten, bra och kul.
Halland fortsätter också 2015 vara ett starkt bredd
– distrikt, med många utövare både på och vid
sidan av planen.
Tyvärr har vårt disciplinutskott under året handlagt
174 ärenden som återigen sätter fair play &
respekt på dagordningen. Här hoppas vi att alla
inom HFF vill delta i det fortsatta arbetet med att
påverka våra arrangemang så det blir en bättre
attityd på plan och en tryggare/lugnare stämning

runt plan. Med kansliet som motor avser styrelsen
fortsätta arbetet med grönt kort. Vi flyttar fokus till
de äldre ungdomslagen och har en ambition att ta
fram ett föräldraunderlag som kan användas av
föreningarna vid föräldramöten.
All fotboll och fotbollsadministration hade aldrig
blivit av om inte alla ideella krafter osjälviskt och
med ett makalöst engagemang ställt upp och just
ideellt varit engagerad i vår fotboll. Utan era
insatser står vi oss slätt och kan ”hälsa hem”. Så, i
de mindre positiva stunderna som vi kan uppleva
kring fotbollen. Låt oss där och då hylla och hämta
kraft i alla tusentals som får denna enorma rörelse
att fungera.
Tack alla som gör fotbollen i Halland möjlig, utan
er ingen fotboll.
Styrelsen Hallands Fotbollförbund

Johan Johqvist, ordförande

Gunilla Gustafsson, vice ordförande

Cristel Brorsson, kassör

Mikael Hansson, ledamot

Carina Boysen, ledamot

Nicklas Bengtsson, ledamot

Carl-Johan Herbertsson, ledamot

Tävlingskommittén
Samordningen för tävlingsbiten inom HFF står TK
för, det har varit 2 fysiska möten samt ett antal
kontakter under året. TK består av ordföranden i
TU, DU och DpU.
2015 hade ett första halvår med ett stort antal
anmälningar till DpU som sedan avtog under
hösten. 2015 är ett av de åren med minst antal
tävlingsärenden i TU, en av orsakerna är de
förbättringsåtgärderna som gjorts i Fogis. En liten
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oro i domarverksamheten under första delen med
hänvisning till antalet domare, stabiliserades under
resterande tid av året. Ett antal domare tar ett steg
uppåt under kommande år.
Varje utskott i TK ansvarar fullt ut för sin
verksamhet. Samordningen mellan TU, DU och Dpu
ökas regelbundet för att verksamheten skall bli
ännu bättre för de halländska föreningarna.
Mikael Hansson
Ordförande tävlingskommittén

Tävlingsutskottet
Ledamöter: Anders Bengtsson, Diana Johansson,
Staffan Strand, Stefan Friberg, Susanne Stenberg,
Katharina Kanth. Mötessekreterare: Gert-Inge
Svensson
Under året har följande tävlingar anordnas med
angivet antal föreningar:
Div. IV Elit-VI, herrar
76 lag
Reservlagsserier, herrar
75 lag
P17-19
11 lag
P15-16
40 lag
P14, 11-manna
31 lag
P14, 9-manna
12 lag
Kval U17/U19 (SvFF)
3 lag
P13
50 lag
P12, 9-manna
52 lag
P12, 7-manna)
15 lag
P11, Halmstad/Laholm
26 lag
Intersport Cup, herrar
72 lag
Intersport Cup, P18
10 lag
Intersport Cup, P16, P15
31 lag
Intersport Cup, P14, P13
47 lag
FUTSAL, herrar
14 lag
FUTSAL, P17, P15
13 lag
Div. II-IV, damer, utvecklings
7-manna, damer
F16-19
F14-16
F13-14
F12, 9-manna
F12, 7-manna
F11, Halmstad/Laholm
Intersport Cup, damer
Intersport Cup, F18
Intersport Cup, F16, F15
Intersport Cup, F14, F13
FUTSAL, damer
FUTSAL, F17, F15

54 lag
0 lag
0 lag
19 lag
42 lag
16 lag
24 lag
8 lag
24 lag
0 lag
14 lag
33 lag
9 lag
10 lag

Av föreningarna anmälda lag till serier och cuper
2015 = 831
(2014 = 782, 2013 = 831, 2012 = 836, 2011 = 878, 2010 = 967,
2009 = 949, 2008 = 1005, 2007 = 1028, 2006 = 1032, 2005 =
1032, 2004 = 1071, 2003 = 1032)

Svensk fotboll
Ett mycket bra år totalt, F19 och U21 blev
europamästare. Damlandslaget spelade VM, men
missade slutspelet. Herrlandslaget tog sig till EM i
Frankrike genom att vinna playoff matchen mot
Danmark.
Klubbfotboll på nationell nivå
Falkenbergs FF kvalade sig kvar i Allsvenskan
genom totalseger mot Sirius. För Halmstads BK del
gick det inte lika bra utan man slutade på en 15e
plats och nedflyttning till Superettan 2016.
Varbergs BoIS FC gjorde sin bästa säsong i
Superettan och slutade som femma i tabellen.
Kungsbacka DFF var nya i Elitettan och slutade på
en tionde placering vilket ger spel i Elitettan även
2016.
I div.1 Södra klarade inte IS Halmia sig kvar, utan
får ta nya tag i div. 2 2016. I div. 2 Västra Götaland
spelade Tvååkers IF och Vinbergs IF. Tvååkers IF
vann serien med god marginal. Vinbergs IF slutade
som trea. Detta innebär att Tvååkers IF för första
gången spelar i div. 1 2016.
IS Halmia och Böljan spelade i Div.1 2015, för
Böljan blev det kvalspel mot Elitettan men förlust.
Så nya tag i Ettan 2016. Åsa IF hade det tufft och
klarade inte kontraktet, utan startar om i div.2
2016.
I div. 3 Sydvästra Götaland blev det för de
halländska lagen ett mycket bra år. Laholms FK
vann serien och Ullareds IK kvalade till sig en plats i
Div. 2 2016. Stafsinges IF slutade som fyra och
Snöstorp/Nyhem FF slutade som sexa. Kungsbacka
IF och IFK Fjärås spelade i div 3 Nordvästra
Götaland. KIF slutade som sexa och IFK Fjärås
slutade som sjua.
Svenska Cupen
I Svenska cupen herrar 2015 deltog sex av
distriktets klubbar. Tvååkers IF förlorade sin match
i omgång 1. BK Astrio och IS Halmia möttes i
omgång 1 och där drog IS Halmia det längsta
strået. I omgång 2 mötte IS Halmia allsvenska
Kalmar FF på Örjans vall. Smålänningarna vann
efter straffar. Halmstads BK, Falkenbergs FF och
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Varbergs Bois vann sina matcher i omgång 2 och är
klara för vidare spel i Svenska cupen 2016.
I Svenska cupen damer 2015 deltog fyra av
distriktets klubbar. BK Astrio och Trönninge IF
förlorade sina matcher i omgång 1. IF Böljan och
Kungsbacka DFF möttes i omgång 2 och där vann IF
Böljan som därmed är klara för omgång 3. IS
Halmia förlorade sin match i omgång 2 mot
allsvenska Kristianstads DFF.
Intersport Cup
Alla våra tävlingar sponsrades 2015 av Intersport,
till vilka vi i detta sammanhang vill rikta ett stort
tack för ett mycket gott samarbete.
Intersport Cup herrar och damer
Damer: IF Böljan - IS Halmia 2 - 0
Herrar: IS Halmia - IFK Fjärås 1 - 2
Intersport Cup ungdomar
Årets ungdomscuper genomfördes med kvalspel
och därefter spelades finalerna den 29 augusti i
Tvååker.
Finalresultat
F16 Tölö IF - Onsala BK
F15 BK Astrio - Tölö IF
F14 IF Centern - Onsala BK
F13 Tölö IF - Onsala BK
P18 IFK Fjärås - Halmstads BK
P16 Falkenbergs FF - Halmstads BK
P15 Falkenbergs FF - BK Astrio
P14 Laholms FK - Halmstads BK
P13 Tölö IF - Varbergs BoIS

3-0
0-3
3-2
0-1
0-9
0-5
2-3
1-2
2–4

FUTSAL DM
Herrar och damer
Årets Futsal DM genomfördes som ett cup spel, där
föreningarna arrangerade matcherna lokalt.
Slutsegrare damer: IF Böljan som genom segern
representerar Halland i FUTSAL SM.
Slutsegrare herrar: FC Falkagård
Ungdomar
Årets Futsal DM för ungdomslag genomfördes även
det som ett cupspel med föreningarna som
arrangörer.
Slutsegrare F17: IS Halmia
Slutsegrare F15: Tölö IF
Slutsegrare P17: Tvååkers IF
Slutsegrare P15: Tölö IF
Halland representeras i SM-gruppspel för flickor av
slutsegrarna. I pojkklasserna representeras Halland

i SM-gruppspel av de båda finallagen. Förutom
slutsegrarna så deltar även Trönninge IF i P17 och
Onsala BK i P15.

Distriktsfotbollen
Tävlingsutskottets verksamhet har under året
bestått
av
sedvanlig
handläggning
av
tävlingsärenden samt uppföljning och utveckling av
tävlingsverksamheten.
För att få en helhet i verksamheten och få denna
att fungera så bra som möjligt, har ett stort antal
kontakter genomförts med föreningar och deras
representanter i olika ärenden. Även ett
dialogmöte rörande damfotbollen har genomförts.
Tävlingskvällarna på Katrineberg var även 2015
mycket välbesökta med föredrag av Kent
Göransson Mycket engagerade ledare på olika
nivåer träffades under två olika kvällar. Vid
tävlingskvällarna har ledare informerats om,
representationsoch
tävlingsbestämmelser,
dispenser,
utbildningsersättningar
och
spelarlicenser. Även 2015 har föreningarna lagt in
matchtiderna själva i Fogis istället för att ha ett
spelordningsmöte vilket har uppfattats positivt.
Representationen vid upptaktsträffarna har varit
mycket bra där så gott som alla ledare för lagen
närvarade.
Under slutet av säsongen blev det stor
uppmärksamhet i div 5 norra. Spelare deltog i
match under falskt namn. Stora krafter lades på
utredningen för att komma fram till sanningen så
att bestraffningar kunde fastläggas. Ovanstående
är just sådan som TU inte önskar lägga energi på,
utan fokusera på tävlingarna.
I distriktets högsta serie för herrar, div 4 elit, vann
Lerkils IF. I damernas högsta serie, div. 2, segrade
Onsala BK, som sedan klarade kvalspelet till div. 1.
Varbergs GIF spelade till sig en kvalplats till division
3 herrar. Men de klarade inte kvalet. Genom att
Assi drog sig ur spel i div.3 2016 uppstod en vakans
som erbjöds Varbergs GIF. Föreningen tackad ja till
erbjudandet och spelar därmed i div. 3 2016.
Vi önskar Onsala BK, Lerkils IF och Varbergs GIF
lycka till i de nationella serierna.
Kommunikation
En mycket viktig funktion för information är vår
hemsida,
där
all
resultatservice
finns.
En snabb och korrekt uppdatering av
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matchresultatet efter spelad match är väsentlig för
en god resultatservice.
På hemsidan under rubriken ”Tävlingsverksamhet”
finns all information om tävlingsverksamheten i
Halland.
Besök oss gärna på http://halland.svenskfotboll.se.
Licenskontroller
Under året har ett antal licenskontroller
genomförts. Utskottets inriktning har varit att följa
upp nylicensiering och 1:a septemberregeln.
Missad licensiering innebär att spelaren är
okvalificerad och får därmed inte spela, men
spelaren är också oförsäkrad.

Fair play – Nolltolerans – Grönt kort.
Satsningen på utbildningar inom Grönt kort har
fortsatt 2015 för en trivsammare miljö runt
fotbollen.
Ett bättre klimat i vår fotbollsmiljö är en stor
utmaning. Alla inom fotbollen behöver ta sitt
ansvar att verka som goda förebilder för barn och
ungdomare. En mer attraktiv arbetsmiljö för våra
domare är också en nödvändighet. Både i arbetet
att behålla de domare som är aktiva idag och för
de som vi förhoppningsvis rekryterar i framtiden.
Varningar och utvisningar
Antalet varningar och utvisningar i halländsk
fotboll ligger ungefär på samma nivå som 2015.
Tävlingsärende
Tävlingsutskottet har behandlat 10 ärende under
2015. Se HFF:s hemsida. Ärendena är t.ex.
föreningar som använt sig av obehöriga spelare
och ledare i matcherna, olicensierade spelare,
samt övriga arrangemangsärenden.
Vi kan dock konstatera att med systemet för
ackumulerade
varningar
har
det
hjälpt
föreningarna ordentligt. En funktion i Fogis som ger
en förvarning om varningsläget.

Futsal
Utöver den traditionella verksamheten genomförs
det ett stort antal FUTSAL aktiviteter, oftast i cupform. Under 2015 har kvalificeringstävlingarna till
SM, skett i form av Intersport Cup (=DM).
Segrarna i våra centrala arrangemang och vissa fall
även tvåorna har deltagit i SvFF:s olika SM-slutspel
både i och utanför distriktet.
Representantskap
För att stärka demokratin och föreningars
inflytande, har Hallands FF under ett stort antal år

arrangerat Representantskap, ett forum där alla
föreningar har möjlighet att medverka. Till 2015
års representantskap kom ca 60 % av föreningarna.
Se vidare i verksamhetsberättelsen 2015, ”Rapport
från Representantskapsmötet”.
FOGIS
Under 2015 har SvFF fortsatt sitt arbete med att
utveckla FOGIS. Förbättringar/förenklingar bl.a. vid
anmälan av lag, registrering/uppföljning av spelare,
domarrapporter mm har gjorts. Målet med att
utveckla FOGIS är att det administrativa arbetet för
föreningarna minskar och blir enklare.

Sammanfattning
Tävlingsutskottet har med alla föreningsledares
medverkan även 2015 kunnat genomföra ett
mycket omfattande tävlingsprogram.
För det övervägande antalet föreningar har detta
medfört bra resultat och halländsk fotboll står väl
rustad för 2016.
Utskottet vill tacka alla föreningsledare, spelare
och publik för ett stimulerande samarbete under
det gångna verksamhetsåret.
Vi vill också tacka alla
domare/matchuttagare/coacher som varit
engagerade i tävlingsverksamheten
för det stora arbete som utförs med hög kvalitet
och stort engagemang vilket gjort, att vi kunnat
genomföra tävlingsprogrammet.
Ett tack till lokalpress/lokalradio och TV 4 för det
stöd och samarbete som visats distriktets största
idrott.
Tack också till Intersport som gjort det möjligt för
våra föreningar att ge våra ungdomar en
meningsfull fritid.
Mikael Hansson
Ordförande tävlingsutskottet

Domarutskottet
Utskottet har under året bestått av följande
ledamöter; Inge Svensson, Johan Lindvig, Claes
Berg och Magnus Vallerius med Nicklas Bengtsson
som ordförande.
2015 blev som vi alla hoppades och förväntade oss,
fokus på att döma fotboll och göra bra ifrån oss i
alla matcher och att utveckla våra domare oavsett
var i seriesystemet.
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Vi summerar året med att vi har många domare
som har fått nya utmaningar både i distriktet,
regionalt och även på riksnivå. Vi gratulerar Adnan
Djukic till att 2016 vara ny elitdomare herrar där vi
redan har Sandra Fogelberg på damsidan och
Magnus Vallerius som AD Superettan herrar.
Vi har 3 nya domare i div 3 2016 Marcus
Strandberg, Alexander Eriksson och Danial Ahmadi.
Ett mycket bra facit på 2015 där det ger utrymme
för många domare att ta klivet upp i div 4 vilket
sedan ger effekter på alla serier hela vägen.
Under året har vi också sett många unga domare
göra bra ifrån sig vilket kommer att göra att vi 2016
kommer att se många nya ansikten i alla serier.
Vi har som mål att varje serie skall dömas av de
bästa domarna i just den serien varje vecka så att
alla matcher får så bra förutsättningar som det
bara går. Men ibland är även vi domare människor
och då blir det fel vilket var och en bör tänka på
innan man blir alltför uppjagad.
Vi har dessvärre under året haft en del våld på
planen mot funktionärer och det kan vi aldrig
acceptera. Om hot eller våld förekommer mot våra
domare kommer dessa matcher att direkt avbrytas
och inte återupptas. Tack och lov spelas mer än 98
% av våra matcher under trevliga former och alla
respekterar varandra.
Vi har under året haft en bra utveckling även på
rekryteringssidan
men
behöver
fortsatt
föreningarnas hjälp om alla matcher skall kunna
spelas under 2016. På damsidan har vi ett akut
behov av fler domare och jag hoppas att 2016 blir
tjejernas år inom domarskapet.
Jag vill tacka alla inom DU, instruktörer, domare
och alla som har stöttat oss under 2015 och ser
fram emot ett spännande 2016.
Nicklas Bengtsson
Ordförande domarutskottet

Disciplinutskottet
Utskottet har under året bestått av Lars Johansson,
Ulf Eriksson, Fisnik Kycykalija, Sofia Theander och
undertecknad. Adjungerad har Gert-Inge Svensson
varit och han har skött det administrativa i
utskottet.
Vi har haft 23 möten, varav 1 fysiskt och de andra
per telefon. Vid mötena har vi avhandlat totalt 174
ärenden. Det första ärendet anmäldes den 2/1 och

sedan har det fortsatt i strid ström, fram tills strax
före jul då vi även hanterar ärenden rörande
FUTSAL.
När vi tittar på 2015 års ärenden, så ser vi att det
ligger ganska konstant i antal jämfört med tidigare
år. Dock har det fysiska våldet minskat och det
verbala ökat. Glädjande nog, så har antalet
ärenden rörande ungdomar minskat markant. Det
tar vi som tecken på att vårt arbete med ”Grönt
kort” och ” Fair Play” inom Hallands
fotbollförbund, har burit frukt redan efter så kort
tid.
Av det totala antalet disciplinärenden som
behandlats under 2015 rör nästan alla herr- och
pojkfotbollen. Färre än tio ärenden förekom inom
Dam- och flickfotbollen.
Även 2015 har vi haft ca 10 ärenden där vi inte
kunnat ta beslut i, pga. bristande beskrivning av
händelsen.
Det ärende som utan tvekan har blivit det mest
uppmärksammade under 2015, är det som
inträffade när en förening använde spelare under
falskt namn. Spelarna var fortfarande avstängda
för en likadan förseelse året innan. Det blev en del
kommunikation
med
SvFF
och
deras
disciplinnämnd, för att få det hela rätt hanterat.
Vi tackar för ett gott samarbete under året och ser
fram mot 2016.
Gunilla Gustafsson
Ordförande disciplinutskottet

Utvecklingskommittén
Ledamöter: Cristel Brorsson, Gunilla Gustafsson,
Carl-Johan Herbertsson.
Carina Boysen
Ordförande, Utvecklingskommittén

Föreningsutvecklingsutskottet
Ledamöter: Solbritt Karlsson, Patrik Svärd, Frida
Samuelsson, Maria Johansson, Ola Nilsson, Cristel
Brorsson, Martin Frick, Sara Gunnarsson & Daniel
Ljungberg. Mötessekreterare: Lisa Bohletgäck
Vi har under verksamhetsåret haft 10 st ledamöter
i utskottet med Lisa som mötessekreterare, vi har
också under hösten bjudit in Oskar Andreasson
från EVU.
Under året fyra möten med utskottet genomförts.
Barn&
Ungdomskonferensen
planerades
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tillsammans med SISU. Urban Svensson från
Västergötlands FF föresläste om arbetet med barn& ungdomsfrågorna i Västergötland. Under de tre
senaste åren har de fördjupat sig i aktuell forskning
avseende barnidrott.
Konferensen fortsatte under dagen med
workshops med konferensdeltagarna för att belysa
de viktiga frågor som nu diskuteras inom svensk
ungdomsfotboll.
Utskottet anser att Halländsk fotboll står inför ett
vägval. Ska vi vara kvar i gamla strukturer och
system? Eller ska vi utveckla fotbollen i Halland en
modern verksamhet för barn och ungdomar?
Under året har två dialogmöten kring barn- och
ungdomsfotbollen genomförts, ett i Tvååker och
ett i Halmstad.
Vi ser med glädje att arbeta vidare inför 2016 med
föreningsutveckling!
Carl-Johan Herbertsson
Ordförande föreningsutvecklingsutskottet

Ledar- och domarutbildningsutskottet
Utskottet har haft följande ledamöter: Andreas
Ivarsson, Timy Karlsson, Mats Altemyr, Johan
Lindvig, Inge Svensson och Anna Lundkvist.
Verksamheten har bestått av SvFF:s
tränarutbildning, utbildning inom
Spelarutbildningsplanen, utbildning inom
Knäkontroll, målvaktstränarutbildning,
domarutbildning samt instruktörsutbildningar.
Inför verksamhetsåret 2015 så förändrades
tränarutbildningen, det fanns dock möjlighet att
under första halvåret komplettera sin Basutbildning och bl.a. erbjöds en Bas Diplomutbildning. För att möta behovet av kurser
utbildade Hallands Fotbollförbund totalt 31
kursinstruktörer för Tränarutbildning C och
Tränarutbildning B Ungdom. Dessa har sedan
under året genomfört 15 kurser. Hallands
Fotbollförbund har också under året fortsatt med
Fair Play-satsningen, Grönt kort – Leda laget är del
av denna, totalt under 2014 och 2015 har över 100
utbildningar genomförts. En utvärdering som
gjordes av Grönt Kort – Leda laget under sent 2014
och början av 2015 gav positivt gensvar och
satsningen har utökats med en domarutbildning
för 5-7-mannadomare kallad Grönt Kort - Leda
matchen. Genomslagskraften för Grönt Kort – Leda
laget har också nått utanför Hallands gränser och

många olika distrikt är intresserade av vår
utbildning.
Under året har också SvFF:s Spelarutbildningsplan
fått större genomslagskraft och det har märkts
även i Halland, 21 utbildningar på olika platser i
Halland har genomförts och intresset ökar.
Utskottet
har
också
genomfört
4
st
Målvaktstränarutbildning C samt ytterligare
målvaktsutbildning som riktat sig både till
målvakter och till deras tränare.
Även domarutbildningarna har fortsatt med
oförminskad kraft, vi har ex. genomfört 40 st
kurser i Grönt Kort – Leda matchen och 20 st
Ungdomsdomarutbildningar. Bristen på domare
har gjort sig gällande under året, för att fylla på
med domare i seniorsammanhang är det viktigt att
ge yngre domare en bra start i sin utbildning och
tidiga karriär, detta för att sedan kunna behålla
dem inom verksamheten. LDU, tillsammans med
övriga instanser i Hallands Fotbollförbund,
fortsätter att arbeta med tankar och idéer för att
främja detta.
Nedan finns ett urval av de kurser som Hallands
Fotbollförbund genomfört under året.
Stort tack till alla deltagare och instruktörer för ert
engagemang under 2015 och väl mött under 2016.
Carina Boysen
Ordförande, ledar- och domarutbildningsutskottet
Tränar- och ledarutbildningar Antal
Grönt kort –Leda laget
21 st
Tränarutbildning B Ungdom
1st
Tränarutbildning C
14st
Mv C
4st
Diplom Bas
1st
Ledarskap bas 1
3st
Spelförståelse Bas 1
3st
Teknik Bas 1
6st
Träningslära Bas 1
6 st
Knäkontroll
3 st
Spelarutbildningsplanen
21st
Domarutbildningar
Distriktsdomare
Futsaldomare
Grönt kort - Leda matchen
Steg 1 Grundkurs
Ungdomsdomarkurs

Antal
9st
2st
40st
5st
20st

Instruktörsutbildningar
Domare Distriktsinstruktörer
Domare Klubbinstruktörer

Antal Deltagare
1st
3st
1st
12st
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Domare Futsal
Domare+spelare-ledare HFF
Tränare Handledarutbildning

1st
5 st
2st

20st
31st

Carina Boysen
Ordförande ledar- och domarutbildningsutskottet

Spelarutbildningsutskottet
Under året har utskottet bestått av Mats Altemyr,
Malin
Björklund,
Lars
Herbertsson
och
undertecknad. Adjungerade i utskottet har varit
Hans Johnsson, Emma Silvandersson, Timy Karlsson
och Lisa Bohletgäck. Utskottet har genomfört sex
möten under 2015
Under 2015 har vi förändrat upplägget kring en del
av de samlingar som genomförts inom
selarutbildningen. Förändringarna upplevs som
positiva. Förändringarna kräver ytterligare
informationsinsatser till våra ungdomsledare.
Att särskilt notera: pojkarna vann finalen i Cup
Byggnads och flickorna vann finalen i Cup
Kommunal. Det har inte hänt i Hallands
fotbollshistoria tidigare och det gav en del eko i
fotbollsvärlden.
Extra målvaktsträningar har genomförts under året
med stor uppslutning och uppskattats mycket.
Ytterligare verksamhet i siffror:
F15/P15: Har haft 11 samlingar, varit med på
Götalandslägret, Elitlägret och Sannarps höstläger.
F16/P16: Har haft 5 samlingar och spelat Cup
Kommunal och Postnord Cup. Där är flickorna
vidare och ska spela slutspel.
F17/P17: Har haft 6 samlingar, och båda lagen har
vunnit sina cuper.
Lite siffror kring Spelarlyftet 2015:
14-åringar: 5 utbildningsträningar, totalt har 125
flickor och 240 pojkar varit med.
15 – 16 åringar: 4 utbildningsträningar, totalt har
det deltagit ca 40 spelare på varje träning, 20
flickor och 20 pojkar.
17-19 åringar: Flickorna har haft två samlingar.
Pojkarna har haft 3 samlingar och ett matchläger.
Målvakter: 10 utbildningsträningar, där det har
varit deltagare i åldrarna 10 – 17 år. Ca 25 - 40
spelare på varje träning.

Enkäter har skickats till deltagare/ledare i
föreningarna och till DFK inom HFF, för att få
information om hur de tycker att det nya
upplägget fungerar.
Vi i spelarutbildningsutskottet tackar för ett
givande år och ser fram emot att fortsätta förändra
utbildningen inom ungdomsfotbollen.
Gunilla Gustafsson
Ordförande, spelarutbildningsutskottet

Evenemangsutskottet
Utskottets ledamöter under verksamhetsåret har
varit Daniel Andersson, Christian Landegren, Stefan
Johansson, Celina Lööf, Kristoffer Bylander och
Tina Edgren.
Utskottet hade sex sammanträden under året.
Viktiga händelser under året
Evenemangsutskottets främsta uppgifter under
året har bestått i att arrangera Fair Play-matcher,
Finaler och gruppspel i Cup Kommunal och
Postnord Cup, DM final herr och dam, DM-finaler
ungdom. Vi har, med hemmaföreningarna som
medarrangör, arrangerat följande Fair Playmatcher 2015:
Kvibille BK-Getinge IF,
Vessigebro/Ginsten-Valinge IF,
Kungsbacka IF-IFK Fjärås
Bua IF-Norvalla,
Oskarström IS-Torup/Rydö FF
Kungsbacka DFF-IK Sirius
Varbergs GIF-Lerkil
Utöver dessa matcher, har vi haft samma koncept,
med vissa undantag, under seniorernas DM-finaler.
Den samlade upplevelsen av Fair Playarrangemangen är att dessa har fallit väl ut, men
också att det finns en stor utvecklingspotential.
Vi konstaterar att de, inför 2015, fastställda
målsättningarna inte har genomförts på ett
tillfredsställande sätt. En stor anledning till detta är
ordförandeskiftet som skedde under våren då
Mårten Andersson ersattes av Oscar Andréasson,
på grund av flytt/studier.
Oscar Andréasson,
Ordförande evenemangsutskottet
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Årsredovisning, Resultaträkning och Balansräkning
Styrelsen för Hallands Fotbollförbund avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
Hallands Fotbollförbund är ett distriktsförbund med nära anknytning till Svenska Fotbollförbundet. Verksamheten
och dess inriktning beskrivs ingående i styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av ordförande Johan Johqvist, vice ordförande Gunilla Gustafsson och kassör
Cristel Brorsson. Övriga ledamöter har varit Nicklas Bengtsson, Carina Boysen, Carl-Johan Herbertsson och Mikael
Hansson. Utöver årsmötet har 13 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.
Revisorer
Auktoriserad revisor Andreas Johansson och Claes Bertil Claesson har fungerat som revisorer.
Resultat och ställning
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av tabell nedan:
Belopp i Tkr
2015
2014
2013
2012
2011
Verksamhetens intäkter
6 603
6 262
6 943
6 397
7 472
Verksamhetens resultat
-25
113
10
-1 141
-238
I övrigt hänvisas till separat verksamhetsberättelse.
FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Styrelsen föreslår att årets underskott, kronor 24 960, behandlas enligt följande:
balanseras i ny räkning
eget kapital -24 960
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där annat ej anges.
RESULTATRÄKNING
(Belopp i Tkr)
Rörelsens intäkter
Tävlingsverksamhet
Evenemang o marknadsaktiviteter
Distriktslagsverksamhet
Utbildningsverksamhet
Erhållna bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Tävlingsverksamhet
Evenemang o marknadsaktiviteter
Distriktslagsverksamhet
Utbildningsverksamhet
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknade poster
Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära kostnader
Årets resultat

NOT

1
2

3
4

2015

2014

1 788
1 126
584
1 167
781
1 157
6 603

1 743
494
911
1 236
661
1 216
6 261

-279
- 1 034
- 786
- 1 241
- 2 578
- 714
- 6 632

- 452
- 463
- 1 586
- 829
- 2 127
- 705
- 6 162

- 29

99

4
0
- 25
0
- 25

14
0
113
0
113
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

NOT

2015-12-31

2014-12-31

5

132
132

176
176

140
0
123
1 389
1 652
1 784

267
0
236
1 264
1 767
1 943

1 157
- 25
1 132

1 044
113
1 157

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

354
80
218
652
1 784

456
61
269
786
1 943

Poster inom linjen:
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet. kostn o upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

6

7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med av Svenska Fotbollförbundet lämnade
anvisningar och i övrigt i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Sedan 2009 fördelas intäkter och kostnader på resultatenheter enligt Svenska Fotbollförbundets anvisningar.
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Anläggningstillgångar
Investeringar i teknisk utrustning kostnadsförs löpande.
Rörelsens intäkter
Som inkomst redovisar föreningen det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och som är på
året belöpande.
Fordringar
Fordringar upptas till belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta.
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Not 1 Erhållna bidrag
Bidrag från Hallands IF
Distriktsanslag från Svenska FF
Lönebidrag
Övrigt
Summa

2015
292
489
0
0
781

2014
209
444
6
3
662

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Domarverksamhet
Projektintäkter SvFF
Övriga intäkter
Summa

2015
385
254
517
1 157

2014
295
400
521
1 216

Not 3 Medeltalet anställda, personalkostnader samt sociala kostnader
Medeltal anställda (tillsvidareanställd kanslipersonal)
5 (män 50%)
Löner, ersättningar:
Kansli- och servicepersonal
1 850
Kostnadsersättning till styrelse och kommittéer
36
Summa löner och ersättningar
1 886
Sociala kostnader enligt lag och avtal
692
Summa personalkostnader
2 578

4 (män 50%)
1 601
42
1 643
546
2 189

Not 4 Övriga rörelsekostnader
Domarverksamhet
Lokalkostnader
Övriga kanslikostnader
Summa

2015
213
128
373
714

2014
319
92
294
705

Not 5 Materiella anläggningstillgångar 2015
Vid årets början
Årets anskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

2014
220
0

0
220

- 44
- 44
132

0
-44
176

Årets avskrivningar redovisas under Övriga rörelsekostnader med 44 tkr.
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015
Övriga förutbetalda kostnader
123
Summa
123

2014
236
236

Not 7 Förändring av eget kapital
Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

1 157
- 25
1 132

1 044
113
1 157

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på semesterlön 36
Övriga lönerelaterade skulder
Summa

2015
113
44
69
218

2014
133
92
269
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Rapport representantskapsmöte 2015-11-21
Representantskapet i dess egenskap av distriktskonferens
Domarverksamheten
Johan Johqvist informerade om domarverksamheten i Halland.
Motioner/förslag Svenska Fotbollförbundets Representantskap
Johan Johqvist informerade om de motioner och förslag som ska behandlas på Svenska Fotbollförbundets Representantskap
den 27 november 2015.
Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelser (RB) 2016
Johan Johqvist informerar vilka förändringar i tävlings- och Representationsbestämmelser som träder i kraft 2016.
Motioner
BK Astrio motionerar gällande, att benämna distriktsserierna för herrarnas representationslag division 4, 5, 6 och 7 istället för
närvarande 4 elit, 4, 5, och 6, från och med säsong år 2016. Representantskapet beslutar att bifalla motionen.
Oskarströms IS motionerar gällande, upp- och nedflyttning i herrarnas Hallandsserie.
Oskarströms IS föreslår att när säsongen innehåller två div. 6-serier uppflyttas de två först placerade lagen i resp. serie
samtidigt som de två sist placerade lagen i resp. div. 5-serie nedflyttas. Vid säsong med tre div. 6-serier enl. nuvarande modell.
Representantskapet beslutar att bifalla motionen.
Trönninge IF motionerar gällande, kvalspel i stället för kvottering (bästa 3:a alt. 4:a) för uppflyttning till div. 4 och div. 5 herrar.
Trönninge IF föreslår att det införs positiva kval till div. 4 och div. 5, istället för att det kvotteras enligt bästa laget principen, om
behov finns att fylla i div. 4 och div. 5. Representantskapet beslutar att bifalla motionen.
Valinge IF motionerar gällande regler för poängräkning vid Representationslags urdragning/uteslutning ur serier i Hallands
Fotbollförbunds tävlingsverksamhet.
Valinge IF föreslår att vid urdragning/uteslutning för Representationslag, efter den 1 augusti innevarande år, skall de spelade
matchernas resultat gälla och de matcher, som kvarstår efter uteslutningen skall resultatet 3-0 och 3 poäng gälla, och att denna
regel införs i Hallands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2016.
Representantskapet beslutar att avslå motionen.
DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG
Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, seriepyramiden för damfotbollen i Halland 2016. (bilaga 5)
Att spel i representationsserierna ej är tillåtet för 2-lag.
Att division 2 är en serie med 12 lag.
Att division 3 är en serie med 10 lag.
Att Hallands Fotbollförbunds tävlingsutskott ges möjlighet att fastställa antal serier beroende på hur många lag som anmäler sig
till seriespel i division 4 damer.
Att Hallands Fotbollförbunds tävlingsutskott ges möjlighet att fastställa förutsättningar för uppflyttningar från division 4, samt
nedflyttning från div 3, damer beroende på hur många serier det blir i division 4 damer.
Att utvecklingsserie klass 1 och klass 2 införes för 2:a lag, där minst ett lag flyttas upp respektive ner mellan klass 1 och 2.
Antalet lag i de två klasserna fördelas jämnt med minst 6 och max 12 lag i respektive klass.
Representantskapet beslutar att avslå förslaget.
Med anledning av att det 2017 införs regional division 2 serier för damer lämnar Hallands Fotbollförbund nedanstående förslag,
under förutsättning att 6.1 avslås. Beslutar representantskapet bifall på punkt 6.1 utgår punkt 6.2.
Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, seriepyramiden för damfotbollen i Halland 2017.
Att spel i representationsserierna ej är tillåtet för 2-lag.
Att division 3 är en serie med 12 lag.
Att division 4 är en serie med 10 lag.
Att Hallands Fotbollförbunds tävlingsutskott ges möjlighet att fastställa antal serier beroende på hur många lag som anmäler sig
till seriespel i division 5 damer.
Att Hallands Fotbollförbunds tävlingsutskott ges möjlighet att fastställa förutsättningar för uppflyttningar från division 5, samt
nedflyttning från div 4 damer beroende på hur många serier det blir i division 5 damer.
Att utvecklingsserie klass 1 och klass 2 införes för 2:a lag, där minst ett lag flyttas upp respektive ner mellan klass 1 och 2.
Antalet lag i de två klasserna fördelas jämnt med minst 6 och max 12 lag i respektive klass.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.
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Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, Representations- och tävlingsbestämmelser. Distriktsstyrelsen föreslår bifogade
förändringar av representations- och tävlingsbestämmelserna att gälla för 2016.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.
Sammansättning av distriktsserierna för representationslag spelåret 2016 för herrar och damer.
Representantskapet beslutar
Att bifalla förslaget till serieindelningen för damer, div. 2 - div. 3. Se förslag 6.1.
Att ge uppdrag till Tävlingsutskottet att fastställa div. 4 damer den 15 januari 2016. Eftersom det kan tillkomma förändringar då
utvecklingsseriernas sista datum att anmäla (nya och från 2015 uteslutna/utgått lag) är den 12 januari 2016.
Att bifalla förslaget till serieindelningen för herrar, div.4 - div. 7. Se motion 4.1.
Representantskapet i dess egenskap av distriktskonferens forts.
Utvecklingsserier – damer och herrar anmälda lag och tidplan
Gert-Inge Svensson informerade följande:
12/1 Sista datum att anmäla lag (nya och från 2015 uteslutna/utgått lag) till seriespel utvecklingsserier seniorlag (damer och
herrar). OBS! Detta datum gäller även för P17-19 och F16-19.
15/1 Förslag till seriesammansättning för 2016-års seriespel för utvecklingslag (damer och herrar) samt P17-19 och F16-19
publiceras på Hallands FF:s hemsida.
22/1 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TU:s förslag till seriesammansättning. Observera att
synpunkter endast kan lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av
synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till ”helheten” över hela tävlingskategorin.
28/1 Fastställd seriesammansättning utvecklingsserier (damer och herrar) samt P17-19 och F16-19 publiceras på Hallands FF:s
hemsida.
10/2 Tävlingskväll, damer och herrar kl. 18.00-21.30 Plats meddelas senare. OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare för varje
lag!
18/2 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier herrar.
2/3 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier damer.
2/3 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.
Seriestart seniorserier 2016
Gert-Inge Svensson informerade att seriestart för samtliga seniorserier blir helgen 16-17/4 2016.
DM – seniorer, tidplan, anmälan och speldatum
Mikael Hansson och Gert-Inge Svensson redogör för upplägget DM seniorer 2016. 21 damlag och 68 herrlag är anmälda.
30/11 Sista datum att anmäla till DM seniorer av föreningen i FOGIS.
Lottningen första omgången publiceras på Hallands FF:s hemsida så fort efter sista anmälningsdagen.
Inbjudan och tävlingsföreskrifter finns på Hallands FF:s hemsida.
Motionsfotboll för dam- och herrseniorer
Mikael Hansson informerade om att HFF tänker genomföra motionsfotboll för dam- och herrsenior följande:
7- manna spel i sammandragsform. ( målvakt + 6 utespelare). Speltid: 2*15 min
Spelarna skall vara registrerade för föreningen. Gäller försäkring.
Lag/förening som anmäler sig skall kunna arrangera sammandrag på 2 planer samtidigt. Antigen ensamma eller i samverkan
med annan förening. HFF fördelar arrangörsansvaret. Arrangerande förening kallar/informerar om tid.
1-2 matcher per sammandrag beroende på antal lag mm. Info senare.
HFF presenterar spelordning efter 10/4 2016.
Sammandragsdatum: Våren 3 & 17 maj samt 21 juni, Hösten 9 & 23 aug samt 13 sept.
Målsättning: 1-2 grupper om 4 lag per kommun, för dam respektive herr seniorer.
Anmälan och kontaktperson: I FOGIS senast 10 april 2016.
Anmälningsavgift: Gratis första året, urdragning efter anmälan, avgift 300:Distriktdomare till alla matcher. Arrangör av sammandraget betalar domarna, över spelåret skall domarkostnaderna bli lika.
Mer info efter anmälningstiden.
Inriktning ungdomsfotboll, inbjudan till serier
Gert-Inge Svensson informerade följande inriktning för ungdomsfotbollen 2016.
Flickserier
Flickor 16-19 år (11-manna), Flickor 14-16 år (11-manna), Flickor 13-14 år (9-manna), Flickor 12 år (9-manna), Flickor 12 år (7manna), Flickor 11 år (7-manna) Halmstad/Laholm
Pojkserier
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Pojkar 17-19 år (11-manna), Pojkar 18 år (11-manna), kval till U19 (SvFF), Pojkar 16 år (11-manna), kval till U17 (SvFF), Pojkar
15-16 år (11-manna), Pojkar 14 år (11-manna), Pojkar 14 år (9-manna), Pojkar 13 år (9-manna), Pojkar 12 år (9-manna), Pojkar
12 år (7-manna), Pojkar 11 år (7-manna), Halmstad/Laholm
DM - ungdomar, inbjudan åldersklasser 2016 och tidplan
Mikael Hansson och Gert-Inge Svensson redogör upplägget för DM ungdomar 2016:
Åldersklasser flickor: F18 (11-manna), F16 (11-manna), F15 (11-manna), F14 (11-manna)
Åldersklasser pojkar: P18 (11-manna), P16 (11-manna), P15 (11-manna), P14 (11-manna)
Tidplan
1/2 Sista datum att anmäla sig till ungdoms DM av föreningen i FOGIS.
25/2 Lottningen publiceras på HFF:s hemsida eller via föreningens inloggning i FOGIS.
Speldatum
Gäller för samtliga åldersklasser för pojkar och flickor:
Omgång 1,
söndag 10 april
Omgång 2,
söndag 24 april
Omgång 3,
söndag 29 maj
Omgång 4,
söndag 31 juli
Omgång 5,
söndag 14 augusti
Final,
lördag 27 augusti
Matcherna spelas på utsatt datum, om bägge lagen är överens så får matchen spelas tidigare. Dock aldrig senare än det sista
speldatumet. Är man inte överens är det sista speldatum som gäller. Om något lag inte kan sista speldatum och man inte kan
komma överens om något tidigare speldatum, bestämmer TU speldatum. Cupen går före seriematch.
Tillståndsansökan egen tävling
Gert-Inge Svensson informerade om att blanketten ”Tillståndsansökan egen tävling” kommer att redigeras inför 2016. Det
kommer att bli en blankett för inomhus och en för utomhus.
Projekt Barn- och ungdomsfotboll
Carina Boysen informerade om arbetet med projektet barn- och ungdomsfotboll.
Årsplan 2016 – Tävling
Gert-Inge Svensson informerade om årsplan 2016 för tävlingsverksamheten i Halland följande: (utdrag ur årsplan tävling)
30/11 Sista datum att anmäla till DM seniorer av föreningen i FOGIS.
12/1 Sista datum att anmäla lag (nya och från 2015 uteslutna/utgått lag) till seriespel för utvecklingsserier seniorlag (damer och
herrar).
12/1 Sista datum att anmäla lag till seriespel för P17-19 och F16-19.
15/1 Förslag till seriesammansättning för 2016-års seriespel för utvecklingslag (damer och herrar) samt P17-19 och F16-19.
22/1 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TU:s förslag seriesammansättning.
29/1 Fastställd seriesammansättning utvecklingsserier (damer och herrar) samt P17-19 och F16-19 publiceras på Hallands FF:s
hemsida,
1/2 Sista datum att anmäla lag via FOGIS till flick- och pojkserier
1/2 Sista datum att anmäla lag via FOGIS till ungdoms DM.
10/2 Tävlingskväll – Representationsserier och utvecklingsserier, damer och herrar kl. 18:00-21:00. Plats meddelas senare.
OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare för varje lag!
18/2 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier herrar.
2/3 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier damer.
2/3 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.
9/3 Tävlingskväll – samtliga flick- pojkserier kl. 18:00-21:30. Plats meddelas senare. OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare
från varje åldersgrupp!
Årsplan tävling 2016 finns på Hallands FF:s hemsida.
Vessigebro dag som ovan
Johan Johqvist
Ordförande

Gert-Inge Svensson
Sekreterare
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Revisorernas berättelse
Till föreningsstämman i Hallands Fotbollsförbund, org. nr 849200-0917
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Hallands Fotbollsförbund för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
på grundval av vår revision. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed. För den
auktoriserade revisorn innebär detta att han eller
hon utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att den
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens
interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Hallands Fotbollsförbunds finansiella ställning
per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen
är
förenlig
med
årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Hallands Fotbollsförbund för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen
förvaltningen.

som

har

ansvaret

för

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet
har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar
styrelsens
ledamöter
ansvarsfrihet
för
räkenskapsåret.

Halmstad den 4 februari 2016
Andreas Johansson
Auktoriserad revisor

Claes Bertil Claesson
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Valberedningens förslag till nya ledamöter i distriktsstyrelsen, fyllnadsval
Kristian Åkesson född 1982. Sambo med en fd fotbollsspelande tjej och en grabb på sitt första levnadsår.
Uppväxt i södra Halland och började sin fotbollsbana i Lilla Tjärby och tog sedan steget upp till Laholms FK. Idag
spelar han i Kornhult/Hishult, där han även är sekreterare i föreningen.
Arbetar som ekonomichef för Netto i Sverige med placering i Falkenberg.





Vill gärna arbeta med attitydfrågor för spelare och ledare på seniornivå. Allt för att få ett bättre
samspel mellan domarkåren, ledare och spelare.
Försöka få fler spelare att spela längre genom att införa alliansserier även på seniornivå.
(Utvecklingslag/b-lags-serie i alliansområdet)
Positiv till damfotbollen och kollar gärna damfotbollsmatcher.
En utåtriktad person som inte är rädd för att framföra sina åsikter och har en naturlig pondus i det han
säger.
Valberedningen

Stadgar för Hallands Fotbollförbund, med förslag om ändringar
Svart text är ursprungliga stadgar antagna vid årsmötet 2013 och reviderade vid årsmötet 2015. Svart
överstruken text föreslås utgå och ersätts med röd text. Ny text är också röd.
Anledningen till ändringarna är att SvFF inte godkänt HFFs stadgar då de i väsentliga delar skiljer sig från
normalstadgarna.

1 § Uppgift
Hallands Fotbollförbund, med säte i Halmstad och stiftat den 11 mars 1917, i dessa stadgar kallat HFF – är en politiskt,
religiöst oberoende ideell organisation, som har till uppgift att, i rollen som Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) regionala
organ, främja, stärka, utveckla och administrera fotbollidrotten, innebärande Fotboll, Futsal och Beach Soccer, i distriktet.
HFF ska i alla sammanhang aktivt arbeta för en dopingfri fotbollidrott, motverka varje form av manipulation av tävlingar, tar
avstånd från rasism och varje annan form av diskriminering.

2 § Verksamhetsområde och sammansättning
HFF har samma verksamhetsområde som distriktsförbundet (Hallands Idrottsförbund i dessa stadgar kallat HIF).
HFF består av de till SvFF anslutna medlemsföreningar som är verksamma inom HFF:s geografiska område.

3 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
HFF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Räkenskaperna ska följa en av SvFF:s styrelse föreskriven
kontoplan. Bokföringen ska avslutas med årsbokslut eller, om lagen så kräver, årsredovisning (enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd). Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte t o m närmast följande ordinarie årsmöte.

4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av HFF:s årsmöte och ska godkännas av SvFF för att äga giltighet. För
beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

5 § Beslutande organ
HFF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, representantskapet och styrelsen.

6 § Firmateckning
HFF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd
person.

7 § Ombud vid HFF:s årsmöte, beslutsmässighet
Årsmötet består av ombud för de till SvFF anslutna medlemsföreningarna som verkar inom HFF:s geografiska område.
Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombuden skall anmälas till
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årsmötet senast den dag som anges i inbjudan. Ombud får inte representera mer än en förening och inte vara ledamot av
HFF-styrelsen. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut.
Förenings röstetal får inte överstiga 1/5 av de vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.

8 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - ledamot av styrelsen samt HFF:s revisorer även som
motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även valberedningens ledamöter, SvFF:s, RF:s och HIF:s
representanter samt med årsmötets samtycke annan närvarande.

9 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s
förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF
erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som bestämts av årsmötet.
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster
Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har
föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt
för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

10 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse
Årsmötet äger rum årligen senast två veckor före SvFF:s årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SvFF:s officiella kungörelseorgan samt genom brev eller
elektronisk post till föreningarna senast tre veckor före mötet.
Dagordning för mötet jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelse,
inkomst- och utgiftsstat samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret även som styrelsens förslag och inkomna
motioner, översänds till föreningarna senast 14 dagar före mötet.
Deltagande vid årsmöte får, efter godkännande av SvFF, ske genom ljud- och bildöverföring. SvFF får utfärda villkor för
sådant godkännande.

11 § Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 1 december. Rätt att inge förslag
tillkommer inom HFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds
genom föreningen med dess utlåtande. Förslaget skall vara undertecknat av föreningens ordförande.

12 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd som SvFF:s styrelse
har upprättat för HFF.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderliga rösträknare.
5. Behandling av:
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet senaste kalenderår.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet senaste kalenderår.
c. Representantskapets rapport för sistförflutet senaste kalenderår.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 22 § andra stycket).
11. Val på ett år av två revisorer jämte två revisorssuppleanter, varvid iakttas att minst en av revisorerna och dennes
suppleant skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
12. Val av valberedning:
a. Val av ordförande på ett år.
b. Val av fyra ledamöter på ett år.
c. Val av två suppleanter på ett år.
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13. Val av HFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant för denne (dessa får inte tillhöra SvFF:s
styrelse).
14. Val av ombud jämte suppleanter till SvFF:s årsmöte.
15. Beslut om val av ombud till HIF:s årsmöte jämte erforderligt antal suppleanter.
16. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår.
18. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
19. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 11 §.
20. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns upptagen på dagordningen för mötet.
Ledamot i styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Valbar är den som varit permanent boende i Sverige
under de tre senaste åren före valet, som fyllt 18 år och icke är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 §
Föräldrabalken.

13 § Tjänstemans valbarhet
Endast den som är medlem i förening som tillhör HFF får väljas enligt 12 § 9-15.
Tjänsteman, som är anställd hos SvFF eller hos HFF, får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor
eller revisorssuppleant. Tjänsteman inom RF:s organisationer får inte vara revisor, revisorssuppleant eller ledamot av
valberedning.

14 § Extra årsmöte
Styrelsen får, när den finner erforderligt, sammankalla extra årsmöte. Sådant möte ska sammankallas, när så begärs av
minst 2/3 av HFF:s röstberättigade föreningar eller av HFF:s revisorer. Extra möte får inte hållas på dag när SvFF:s årsmöte
eller HIF:s årsmöte pågår.
Vid extra möte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelse till extra möte jämte dagordningen ska
publiceras på HFF hemsida samt utsändas till föreningarna senast 14 dagar före mötet.

15 § SDF:s upplösning
För HFF:s upplösning krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna
med minst ett års mellanrum.
Om HFF upplöses ska de befintliga tillgångarna överföras till SvFF, som ska förvalta tillgångarna till dess HFF har återbildats.
Det sista årsmötet kan, om det finner det lämpligt, genom beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster, utse en annan
mottagare av de befintliga tillgångarna.

16 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för ärende som anges i 4 § 1:a stycket, 15 § och 4:e stycket (kursivt) nedan avgörs vid omröstning alla
ärenden med enkel majoritet. Med enkel majoritet avses flest erhållna röster.
Omröstningen sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar, utom då antalet nominerade kandidater är detsamma som
antalet platser som ska tillsättas.
Vid omröstning som avser val, gäller för att en person skall bli vald, att han eller hon i den första omröstningen stöds av en
absolut majoritet av de avlagda rösterna (hälften av rösterna plus en). Om valet inte kan avgöras med utgångspunkt från
detta, ska en andra omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med enkel majoritet (flest erhållna röster). För det fall att
den andra omröstningen slutar med lika röstetal, ska en tredje omröstning genomföras, i vilken valet avgörs med enkel
majoritet. Vid händelse av lika röstetal i den tredje omröstningen avgör lotten.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om han är röstberättigad.
Är så inte fallet, avgör lotten. Vid val ska vid lika röstetal lotten avgöra.
Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

17 § Representantskap, sammansättning, mandattid, röstfördelning
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och HFF:s styrelseledamöter. Mandattiden sträcker sig från
ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Ledamot i representantskapet har en röst. Hedersordförande och hedersledamot har endast yttranderätt.

18 § Val av ledamöter m.m. för representantskapet
Föreningarnas ledamöter i representantskapet utses på följande sätt:
Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid
förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare.
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Förening skall snarast efter sitt årsmöte, dock senast den 30/9, anmäla till HFF föreningens representant och suppleant.
Ledamot i HFF:s styrelse är inte valbar som ledamot eller suppleant för någon förening i representantskapet.

19 § Representantskapets sammanträden
Ordinarie sammanträde med representantskapet hålls årligen i november eller december. Extra sammanträde hålls, när
styrelsen finner det erforderligt eller då minst en tredjedel av antalet ledamöter i sådana ärenden, som avses i 21 § punkt 13, skriftligen begär. Sammanträde får inte hållas när årsmöte pågår.
Ledamot får före den 1 oktober till förbundsstyrelsen inge skriftligt förslag i ärenden, att föreläggas representantskapet på
sammanträde i november/december.

20 § Kallelse, beslutsmässighet m.m. för representantskapet
Kallelse till sammanträde med representantskapet utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före sammanträdet.
Dagordning tillställs ledamöterna senast 14 dagar för sammanträdet. Om särskilda skäl föreligger, behöver styrelsen inte
följa dess tider. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde, ska snarast underrätta HFF härom, vilka då har att
genast kalla ledamotens suppleant eller i förekommande fall ersättaren. Suppleanten deltar i sammanträde endast när den
ordinarie ledamoten är förhindrad. Representantskapet är beslutsfattande och är beslutsmässigt med det antal ombud som
efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut. Röstning får inte ske genom fullmakt. Ledamöterna utser ordförande att
leda förhandlingarna vid sammanträdet. Vid sammanträdet förs protokoll, som ska justeras av ordföranden och två bland
ledamöterna utsedda justeringsmän.

21 § Representantskapets åliggande
När årsmötet inte är samlat åligger det representantskapet att

besluta om HFF:s tävlingsbestämmelser

besluta om serieindelning

fastställa sammansättningen av distriktsserierna (representationsserierna) för seniorer, herrar och damer

besluta i annat ärende som hänskjuts till representantskapet av årsmötet eller styrelsen

avge rapport till årsmötet över sin verksamhet för tiden närmast föregående ordinarie årsmöte, varvid om inte
representantskapet beslutar annat – det åligger ordföranden vid representantskapets sammanträde i
november/december och kanslichefen att utforma rapporten.
Beslut fattade av representantskapet gäller från mötets avslutande om inte annat sägs.

22 § Styrelse för HFF, Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen är, när årsmöte eller representantskapet inte är samlat, HFF:s beslutande organ.
Styrelsen som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och sex övriga ledamöter. SvFF:s styrelse får medge
utökning av antalet övriga ledamöter i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och
kassaförvaltare övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott/presidie. Antalet
ledamöter i detta ska vara mindre än hälften av styrelsens numerär. Vidare får styrelsen delegera sin beslutanderätt i
närmare angivna ärenden till enskild styrelseledamot, kommitté och tjänsteman på kansliet. Styrelsen sammanträder på
kallelse av ordföranden eller då styrelsen så har beslutat eller på begäran av minst fyra ledamöter och är, då samtliga
kallats, beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. För alla styrelsens beslut krävs att minst fyra ledamöter är
ense om beslutet vid omröstning enkel majoritet förutom vid lika röstetal då ordförande har utslagsröst, undantaget
bestraffningsärenden 14 kap. RF:s stadgar. Kallelse utsänds minst 14 dagar före sammanträdet. Brådskande ärende avgöras
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde.

23 § Kommittéer m.m.
Styrelsen får för sitt ändamål tillsätta, och delegera viss beslutanderätt till kommitté eller utskott annat organ. Styrelsen
utser ordförande och övriga ledamöter i sådant kommitté eller utskott organ samt fastställer vid behov dess reglemente
instruktioner. Om inte annat föreskrivits är kommitté, utskott eller annat organ beslutsmässigt när minst halva antalet
ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, undantaget bestraffningsorgan enligt 14 kap RF:s stadgar.
HFF:s kommittéer är: Tävling, Utveckling, Administrativ, Domare, Disciplin
Styrelsen har rätt att tillsätta ytterligare de kommittéer och utskott andra organ som styrelsen anser vara lämpligt.

24 § Prövningsrätt
Styrelsen, eller av styrelsen utsett organ, handlägger bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar, dock med undantag
för sådana ärenden som enligt 41 § i SvFF:s stadgar ska handläggas av SvFF:s styrelse. I bestraffningsärende, som faller
under styrelsens prövning, får den ålägga förening böter med högst 500 000 kronor och enskild person högst 50 000 kronor.
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25 § Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen bl.a. att:

verkställa årsmötets beslut;

hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar inom distrikten;

administrera fotbollidrotten enligt SvFF:s stadgar och övriga gällande regler samt verka för
fotbollens utbredning inom distriktet, motverka varje form av manipulation av tävlingar, ta avstånd från rasism
och varje annan form av diskriminering och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom HFF;

handha och ansvara för HFF:s medel och materiel;

bereda ärenden och utarbeta förslag som ska föreläggas årsmötet;

förelägga årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret, arbetsplan samt
inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår;

utfärda erforderliga instruktioner, föreskrifter och anvisningar;

föra protokoll och erforderliga böcker samt straffliggare;

avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå SvFF:s styrelse och HIF:s styrelse med upplysningar och yttranden;

om förhinder uppkommer för HFF:s både ordinarie ledamot och suppleant i representantskapet, utse ersättare
och avge rapport härom till SvFF:s styrelse;

tillsätta HFF:s tjänstemän och bestämma om organisationen av dess kansli;

verka för att Halländsk fotboll ska behålla sin ideella bas, utvecklas och styras enligt demokratiska principer med
individuellt inflytande och ansvarstagande med väl fungerande föreningar som var och en tillsammans ger såväl
bredd- som elitfotboll.

26 § Revisorer, revision
HFF:s förvaltning och räkenskaper revideras av två av årsmötet utsedda revisorer. En av dessa ska vara av Revisorsnämnden
auktoriserad eller godkänd revisor.
HIF har rätt att, efter anmälan till HFF, utse ytterligare en revisor i HFF. HFF ska årligen till HIF inlämna
verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Styrelsens räkenskaper och handlingar ska överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och ska, efter
verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

27 § Valberedning
Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och fyra övriga ledamöter med två suppleanter.
Valberedningen utser inom sig en vice ordförande.
Ordföranden, övriga ledamöter och suppleanter utses av årsmötet. Dessa får inte ingå i styrelsen.
Suppleanterna deltar i valberedningens möte och inträder vid förhinder för ledamot som röstberättigad.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig
när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst två av dem är närvarande.
Valberedningens sammanträden är förtroliga och de som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han eller hon
i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningen ska senast den 1 november året före årsmötet tillfråga dem, i styrelsen, vilkas mandatperiod utgår vid
årsmötet, om de vill kandidera för nästkommande period.
Senast den 1 december året före årsmötet ska valberedningen meddela HFF:s medlemsföreningar vilka som står i tur att
avgå och namnen på de som avböjt omval.
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligen (brev, elektroniskt brev eller på hemsidan) delge HFF:s
medlemsföreningar sitt förslag beträffande val enligt §12 punkt 9-11 och punkt 13-15 samt meddela de namnen på de
kandidater i övrigt som föreslagits till valberedning.
Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater till.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter årsmötet ska protokollet överlämnas till styrelsen.
HFF:s medlemsföreningar får innan den 15 januari före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen
enligt §12 punkt 9-11.

28 § Tillträde till tävling eller uppvisning
Styrelsen får utfärda legitimationskort, som berättigar innehavaren fritt inträde till alla av HFF administrerade tävlingar och
uppvisningar.

29 § Tvist
Tvist angående tillämpningen och tolkningen av förevarande stadgar liksom annan tvist mellan HFF och medlemsförening
får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av skiljenämnd enligt SvFF:s stadgar.
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Arbetsplan 2016
För 2016 har styrelsen tagit fram tre övergripande målområde.
De tre målområdena är

FLER AKTIVA, LÄNGRE

FAIR-PLAY

UTVECKLING

Respektive utskott har därefter, under dessa tre målområden, tagit fram målformuleringar och aktiviteter .

Fler aktiva, längre
Tävlingsutskottet
Utveckla tävlingsformerna, Erbjuda motionsfotboll för dam- och herrseniorer
Domarutskott
Öka antalet domare, Öka antalet coacher, Kontakt med föreningsledare, Rekrytera en coach för div 6
Samarbeta mellan utskotten, Öka förståelsen inga domare – ingen fotboll, Inventera vilka klubbinstruktörerna
utbildar i föreningarna.
Spelarutbildningsutskottet
Utbildning i närmiljö, Flexibel utbildning, Utveckla zonindelningstänket, Individanpassad utbildning, Utvärdera
2015 för att stämma av om vi är på rätt väg, Fortbilda DFK, Tillgodose spelarutbildning särskilt för flickor, DFK
utbildar i föreningen? Zon-läger?
Ledar- och domarutbildningsutskottet
Hög kvalité på våra kurser, Hög instruktörskompetens, Urvalet av instruktörer, Fortbildning av instruktörerna
inom alla olika Skapa tydliga riktlinjer för alla instruktörer grenar – domare, tränare, MV. Med både olika
Övningstrupp som passar utbildningen och lika inriktning. God kännedom om allt innehåll i resp. utbildning,
Gemensam HFF-riktlinje som presenteras och gås igenom vid ett tillfälle för alla som representerar HFF,
utvärdering och avspark inför 2016.
Föreningsutvecklingsutskottet
Utveckla rekrytering och förmåga att behålla ledare, Skapa utbildning för organisationsledare både med
inriktning på förbundet och på förening för att öka föreningskunskapen.
Evenemangsutskottet
Utveckla och synliggör konceptet Fair play matcher, Starta samverkan med FU

Fair play
Tävlingsutskottet
Ökad regelefterlevnad, Informera om RB/TB vid representantskap, Tävlingskvällar, hemsida
Domarutskott
Respekterad miljö, En del av fotbollsfamiljen, Samarbeta över gränserna, Dialog kring domarnas attityd –
Förståelse för HFFs beslut, Delta på varandras utbildningar, Obligatorisk regel- och tolkningskväll för seniorlag,
Visa fair-play film på samtliga utbildningar med diskussion, För att få en förståelse för domarens roll
Spelarutbildningsutskottet
Fotboll för alla, Schyst kultur, Rekrytera med tanke bakom – ledare med icke svensk, Fair play! Vara med på
aktiviteter med EVU, Bakgrund, Domarutbildning på läger, Hur når vi invandrade tjejer?, Regelkvällar, Inventera
vad som görs i de olika kommunerna
Ledar- och domarutbildningsutskottet
Fler utbildade ambassadörer, Stärk Grönt Kort utbildningen, Rekrytering av ambassadörer vid ex. vis
utbildningar, Säkerställa att domarna vet vad som gäller (Ex LDU besöker domarutbildningar), Bidra till FU med
instruktörer till ambassadörsutbildning, 1 ambassadörsansvarig i varje ”zon”
Grönt Kort i ökad ålder enligt
tidigare beslut – se matris, Rekrytera fler instruktörer, Fler Grönt Kort aktiviteter
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Föreningsutvecklingsutskottet
Utveckla Fair play konceptet, Jämställdhet och mångfald, Tydliggöra de olika begreppen, Närvara vid några
cuper under ett år, Skapa Fair play skyltar till anläggningarna, Alla ledamöter i FU deltar på Fair play matcher
Evenemangsutskottet
Utveckla och synliggör konceptet Fair play matcher, Utveckla befintliga och nya arrangemang, Starta samverkan
med FU, Dela ut ”certifieringsbevis till arrangerande förening vid Fair play matcher, ”Fair play – light” match på
huvudplan under U-DM finalerna

Utvecklande
Tävlingsutskottet
Flexiblare regelverk, Succesiv flytt av B&U frågor, Förenkla registrering rörande fogis för motionsfotboll, Tydliga
regler och inga riktlinjer/rekommendation (ej bindande match)
Domarutskott
Utveckla utbildningsplanen för domare, Utveckla matchledarskapet, Tydligare utvecklingsplan – hur stegen ser
ut för att gå vidare, Fadderverksamhet, LDO, Fokus på fortbildningar, Ta hjälp av andra utskott,
fotbollsintresserade, Fair play ambassadörer
Spelarutbildningsutskottet
I takt med tiden, Ökad tillgänglighet, Spelarevent, Rekrytera tillräckligt många instruktörer så att vi kan komma
ut närmare föreningarna, Bjuda in annan idrott på läger/”zon” verksamhet, Chatforum om/efter
läger/träffar/samlingar, Var noga med att lyssna efter behoven hos spelare/föreningar
Ledar- och domarutbildningsutskottet
Utveckla rekryteringsstrategier, Forskningsbaserad utbildning, Kravprofil för HFF-representant, ”Beställa”
forskning/föreläsningar av studenter på högskolan, Fri intresseanmälan ska finnas för att hitta de som är
intresserade, Fortbildning vilar på forskning (till skillnad från tyckande), Hitta vägar att marknadsföra HFF på
högskolan, Skapa strategidokument
Föreningsutvecklingsutskottet
Utveckla B&U konferensen, Föreningslära, Tipsa om utbildningar på hemsidan, Skapa och erbjuda utbildningar
Anläggning, miljö och energiutskottet
Utveckla anläggningsfrågorna, Inventera anläggningar i Halland, Sammanställa föreningar i Halland som erhållit
bidrag från energifonden, Erbjuda anläggningsträffar för föreningarna, Erbjuda utbildningar inom olika
anläggningsområden, Utöka antalet ledamöter i utskottet, Ansöka om projektbidrag för utveckla och
implementera arbetet med energi och miljöfrågor ute i föreningarna, Samverka med TU
Evenemangsutskottet
Utveckla och synliggör konceptet Fair play matcher, Starta samverkan med FU, Göra maskottarna mer delaktiga
i Fair play konceptet genom att t.ex. ”utbilda# (informera) dessa och låta dem spela en match i paus, Utveckla
U-DM finalerna med kringarrangemang ex. vis Fair play tält, Sponsortält
Fair play light på huvudplan under U-DM finalerna

Inkomst- och utgiftsstat 2016
Styrelse, kansli
Administrativa kommittén
Tävlingskommittén
Utvecklingskommittén
Totalt

Intäkter
3 639 750
133 000
360 000
2 245 700
6 378 450

Kostnader
3 971 735
123 182
356 555
1 926 978
6 378 450
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Utredning angående inlämnad motion till årsmötet 2015 av BK Walldia
Bakgrund
Under perioden ca 2010-2013 låg ansvaret att betala ut domararvodet till domarna på Hallands FF.
Föreningarna fakturerades sedan för avgiften ihop med en administrationsavgift. Hallands FF köpte i
sin tur denna tjänst av Hallands IF.
HFF betalade en fast summa till HIF för att utföra detta. Denna kostnad skulle täckas av den
administrationsavgiften. Under 2012 noterades att denna fasta summa endast täckte knappt 50%.
Under 2013 konstaterades dessutom att antalet uppdrag sjunkit så att det inte täckte den fasta
summan.
HFF föreslog till Repskapet 2013 att avgiften som varje förening betalade för respektive uppdrag
skulle ökas för att täcka den kostnad HFF hade. Dessutom fanns risken för att tjänsten skulle
momsbeläggas.
Alternativet var att ansvaret för utbetalning av domararvodet skulle återgå till föreningarna. Det
fanns också en farhåga att Skatteverket i förlängningen skulle åberopa att HFF var arbetsgivare åt
domarna, vilket skulle öka avgiften ännu mer.
Repskapet hänsköt frågan till årsmötet 2014. Årsmötet 2014 beslöt att ansvaret för att betala ut
domararvodet efter match skulle återgå till föreningarna.
Motionen
Vid årsmötet 2015 lämnade BK Walldia in en motion med förslag enligt nedan.
BK Walldia/Småklubbs Alliansen föreslår att:
Årsmötet ger Hallands fotbollsförbund i uppdrag att under 2015 göra en grundlig utredning av möjligheterna
att en enligt ovanstående förslag anställa en kanslist med huvudsakliga arbetsuppgifter att administrera
utbetalning av matcharvoden, matchtillsättning av domare samt vara kontaktperson för domarna. Denna
utredning skall vid årsmötet 2016 presenteras som ett förslag från styrelsen så att årsmöte kan ta ett beslut i
frågan. Utredningen görs förslagsvis i samförstånd med Hallands Fotbollsdomare klubb.

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Utredning
Utbetalning av domararvoden
Vid utbetalning av domarnas arvode efter matcher uppstår idag ett antal uppgifter för föreningen att
genomföra.




Domaren överlämnar en tydligt ifylld och fullt läsbar reseräkning till en av hemmalagets
ledare i samband med att ledaren skriver under matchrapporten.
Därefter lämnar lagets ledare oftast räkningen till föreningens kassör/kansli. Överlämningen
sker oftast (som vi förstått det) genom att ledaren lägger räkningen i avsett fack/låda.
Facket/lådan töms av den ideella kassören eller kanslipersonal som lägger in uppgifter om
utbetalning.

Enligt riktlinjerna för utbetalning skall domaren ha sitt arvode på sitt konto inom sex kalenderdagar.
Som alla förstår har alla föreningarna olika förutsättningar att uppfylla kravet på betalning inom sex
kalenderdagar. Under 2015 har ett antal föreningsrepresentanter ifrågasatt antalet dagar de haft på
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sig att utföra denna betalning. (Januari 2016 slöts en överenskommelse mellan HFF och Hallands
Fotbolldomarförbund att utbetalning av domararvodet skall ske inom 14 kalenderdagar.)
Om Hallands Fotbollförbund skall administrera utbetalning av domarnas arvode sker följande:









Domaren har med sig en tydligt ifylld och fullt läsbar reseräkning som en av hemmalagets
ledare godkänner med sin namnteckning i samband med att ledaren skriver under
matchrapporten. Därefter skickar domaren reseräkningen i ett svarsbrev, adresserat och
förfrankerat, till HFF.
Kontroll görs av HFF så att matchen är korrekt rapporterad i FOGIS.
Uppgifterna läggs in i löneprogrammet för utbetalning till domaren.
Utbetalning till domaren sker.
Arvodet och administrativs kostnad faktureras föreningen.
Ev avräkning av förskottsinbetalning görs.
Vid ej förskottsinbetalning administreras inbetalning

HFF får även efter säsong en uppgift i att sammanställa alla föreningars domaruppdrag och skicka ut
underlaget till föreningarna, så att föreningarna vet vilka domare föreningen skall skicka
kontrolluppgifter till.
Ovanastående kräver kunskaper avseende fakturering, utbetalning, lönehantering mm.
Skatteverket
Efter kontakt med Skatteverket nationellet (med hjälp av Skatteverket i Halmstad) konstateras att
det inte ligger något hinder i att HFF fungerar som utbetalare av föreningarnas domararvode till
domarna.
Moms
EU har under ett antal år drivit en stämningsansökan mot Sverige, då man menar att Sverige
undanhåller en stor del av medlemsavgiften (som grundar sig i respektive lands BNP) eftersom den
ideella sektorn i Sverige är befriad från momsredovisning. Sverige å sin sida har hävdat att det är
orimligt att lägga detta ansvar på en ideell verksamhet. Under våren 2015 har nu EU meddelat att
man släpper sin stämning mot Sverige.
Däremot kan det bli aktuellt med moms om HFF köper tjänsten av någon annan (exempelvis HIF)
eftersom det då blir aktuellt med köp av tjänst.
Matchtillsättning
I motionen väcks också frågan att matchtillsättning kan skötas centralt. Argumentet för detta är att
det blir ”tid över” för den tjänst som skulle hantera utbetalningarna av domarnas arvode. Central
matchtillsättning av domare finns i ett flertal distrikt. Denna lösning fungerar efter en
inkörningsperiod, enligt uppgift bra.
Hur fungerar då återbudstillsättningen om själva matchtillsättningen sköts på kontorstid? Detta har
de distrikt som gör detta, olika lösningar på. Men antalet återbud anses minska.
En nyrekrytering av en domarkonsulent där en av uppgifterna är matchtillsättning ställer HFF sig
positiva till. Detta skulle kunna utveckla, stödja och stärka domarverksamheten för hela distriktet.
Kombination av ovanstående tjänster
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HFF inledde under 2014 en samverkan med Bohusläns och Skånes Fotbollförbund avseende
ekonomiadministration. Denna samverkan har inneburit en effektivisering av
ekonomiadministrationen vid HFF. De två föreslagna tjänsterna har sin största belastning samtidigt
under året, varför det är vår bedömning att tjänsterna inte kan kombineras.
Däremot ser vi positivt på möjligheten att nyrekrytera en ekonomiadministratör om 50 %, som
finansieras genom avgifter enligt bilaga 2. Vi ser också möjligheten att rekrytera en domarkonsulent
om 100 % som finansieras genom omfördelning och ett förväntat ökat distriktsbidrag från SvFF.
HFF styrelse har gett distriktschef i uppdrag att utreda, i samband med budgetarbetet 2016,
möjligheten att anställa en domarkonsulent om 100 % under 2016.
Kostnader ekonomiadministratör
I bilaga 2 finns en uträkning på vad kostnaderna blir per uppdrag beroende på vilken lön som ges
samt tjänstens omfattning. HFF lönesätter utifrån den kompetens som uppdraget kräver och hänsyn
tas till arbetstagares erfarenheter. I jämförbara tjänster som exempelvis löneadministratör,
administratör och ekonom ligger genomsnittet i Halland på runt 23 500:- enligt www.lönestatistik.se.
Förslag till årsmötet
Styrelsen lämnar till årsmötet att besluta om nedanstående alternativ angående utbetalning av
domarnas arvode.
Alternativ 1 – Föreningarna fortsätter att själva administrera utbetalning av domarnas arvode, som
idag.
Alternativ 2 – HFF återtar ansvaret för utbetalning av domarnas arvode under förutsättning att
nedan villkor och finansiering innehålls:









Samtliga föreningar skall omfattas av detta för alla serie-, DM-, och träningsmatcher som
döms av HFF uttagna domare.
Tjänsten placeras ihop med övrig ekonomifunktion.
Föreningarna betalar in domararvodet plus uppskattad reseersättning innan säsong
alternativt innan vår- resp. höstsäsong.
Betalning till domare görs en gång/månad i samband med ordinarie löneutbetalning.
Domarna får fullt betalt för de matcher som är godkända inom ”rätt” tid i FOGIS, för matcher
som domaren inte rapporterat i tid görs ett avdrag på arvodet.
Domaren ansvarar för att en korrekt ifylld, läsbar och underskriven matchrapport insändes
till HFF direkt efter spelad match.
Reseräkningar insända till HFF senast den 28:e i en månad utbetalas som lön den 25:e i
efterföljande månad.
Nyordningen gäller när HFF rekryterat personal till uppgiften. (Till dess fungerar det som
idag).
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Bilaga 1

Kostnadsberäkning

Antal uppdrag 2015

3358

Kostnad per uppdrag vid en anställning om 50 %
Månadslön + PO

28000:-/mån

24000:-/mån

Årslön

221 760

190 080

Semesterlön 12%

20 160

17 280

Tjänstepension 10%

16 800

14 400

Personalomkostnader

38 400

38 400

Årsavgift svarspost

1 920

1 920

Porto x antal uppdrag

23 506

23 506

Total kostnad/år

322 546

285 586

Kostnad/uppdrag

96

85

Kuvertkostnad
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Ärenden vid SvFF Förbundsmöte 2016
Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets (Förbundet) stadgar
vid Förbundets förbundsmöte lördagen den 19 mars kl. 13.00 i Aulan, Norra Latin, Stockholm City
Conference Centre.
Parentation. Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den utav
Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

2.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.

Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderligt antal
rösträknare.

5.

Behandling av:
a) Rapporter från av Förbundet ägda bolag
b) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2015
d) Representantskapets rapport för 2015
e) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och Appellationsnämndens
rapporter för 2015

6.

Revisorernas berättelse.

7.

Fastställande av balansräkning per den 31 december 2015 och beslut i anledning av resultatet
enligt den fastställda balansräkningen.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.

9.

Val av förbundsordförande tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Karl-Erik Nilsson.

10.

Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för, Per Darnell, Annelie Larsson och Rose-Marie Frebran.

11.

Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år, varvid iakttages att minst
en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller
godkänd revisor.
Mandattiden går ut för Torbjörn Backvall och Hans Bredberg samt för suppleanterna Juhan
Okasmaa och Håkan Fjelner.

12.

Val av ombud jämte suppleanter till ordinarie Riksidrottsstämma.

13.

Val av ordförande i Licensnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Richard Johnsson.
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14.

Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Odd Swarting, Tord Andersson och Josefine Fors.

15.

Val av ordförande i Appellationsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Martin Holmgren.

16.

Val av två övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Gunilla Bruno Alm och Bo Johansson.

17.

Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Khennet Tallinger.

18.

Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Johan Sterner, Kerstin Elserth, Anders Jemail och Erlend Stavehaug.

19.

Val av ordförande i Besvärsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Lars Nilsson.

20.

Val av tre övriga ledamöter i Besvärsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Owe Hultin, Christer Danielsson och Ulrika Kalte.

21.

Val av ordförande i Ekonomiska samrådsgruppen för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Ingemar Carlsson.

22.

Val av två övriga ledamöter i Ekonomiska samrådsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Annika Grälls och Lars-Erik Nilsson.

23.

Val av ordförande med en suppleant samt fyra övriga ledamöter med lika många suppleanter i
valberedningen.

24.

Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.

25.

Fastställande av verksamhetsplan för 2016.

26.

Fastställande av budget för 2016.

27.

Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.

28.

Behandling av motioner som senast den 1 december inkommit till Förbundsstyrelsen
från SDF eller förening i Allsvenskan, Superettan, division 1, 2 och 3 för herrar eller förening i
Damallsvenskan, Elitettan och division 1 för damer.

29.

Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.

30.

Antagande av officiellt kungörelseorgan.

Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av förbundsmötet.
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Prisutdelning
Lilla Träslöv för årets barn- och ungdomsförening i Halland 2015

Utmärkelser
Kenneth Carlsson, Kungsbacka IF – SvFFs förtjänsttecken i silver
Sune Pettersson, Kungsbacka IF – SvFFs förtjänsttecken i silver
Urban Jonsson, SvFFs medicinska kommitté – SvFFs förtjänsttecken i silver

Avtackningar
Carina Boysen
Stefan Friberg
Katharina Kanth
Sofia Theander
Claes Berg
Diana Johansson
Kristoffer Bylander
Celina Lööf

HFF informerar
Spelklar
Idrottslyftet
Fokusförändring

HFF 100 år, 11/3 2017
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Hallands Fotbollförbund 100 år, 2017
Nästa år, 2017, firar förbundet 100 år. Vi har för avsikt att ge ut en jubileumsbok där vi
skildrar den halländska fotbollens historia och utveckling och publicera en kort presentation
av samtliga fotbollsföreningar i Halland.
Därför ber vi Er snarast möjligt att svara på följande frågor samt skicka klubbmärke (digitalt,
jpg eller eps) till följande adress: peter@hallandsff.se (markera ”100 år” i ämnesraden). Svar
önskas senast den 1 april 2016. OBS! Inget skämt! :-)
Föreningens bildande, datum:
Klubbmärke:
Föreningens namn:
Postadress:
Hemmaplan/arena:
Färger/matchdräkten:
Antal medlemmar, totalt och antalet aktiva:
Antal sektioner/antal lag i seriespel (2016):
Nuvarande division (2016), herr/damlag:
Främsta sportsliga meriter:
Profilstarka namn i föreningens historia, spelare och/eller ledare:
Kuriosa/kort historik:
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HFF samarbetspartners
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