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Hallands Fotbollförbunds organisation 2016
Valberedning

HFF Årsmöte
Revisorer
Presidium

HFF Distriktsstyrelse

Representantskapsmöte

Kansli

Disciplinkommitté

Domarkommitté

Tävlingskommitté

Utvecklingskommitté

Föreningsutvecklingsutskott

Anläggning, energi och miljö

Projekt Barn och ungdom
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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.

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes genom e-post utskick till föreningarna 161123 med påminnelser 161129,
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningens förslag till ordförande för mötet är Elisabeth Babic, Laholm 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 2016, se sida 6-9
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2016, se sida 10-14
c. Representantskapets rapport för 2016, se sida 15-18
Revisorernas berättelse för 2016, se sida 19-20
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2016 och beslut i anledning av vinst eller förlust i
balansräkningen, se sida 10
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016
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 Gunilla Gustafsson och nyval av Andreas Ivarsson och Eva Marie Bylander.
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
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 arbetsplan för 2017
Se arbetsplan på sida 21-22
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår
Se inkomst- och utgiftsstat på sida 20
Behandling av förslag som väckts av Hallands Fotbollförbunds styrelse
Inga förslag är väckta
Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte, se sida 23
Meddelande, prisutdelning, avtackningar och avslutning, se sida 24

4

Hallands FF röstlängd årsmöte 2017, upprättad 2017-01-02 av SvFF.
Förening

Lag

Röster

Alets IK

3

2

Andersbergs IK

1

1

Annebergs IF

3

Arvidstorps IK

1

Förening

Lag

Röster

Laholms FK

7

3

Lerkils IF

6

3

2

Lidhults GOIF

2

2

1

Lilla Tjärby IK

2

2

7

3

BK Astrio

8

3

Lilla Träslövs FF

BK Walldia

3

2

Långås IF

2

2

BK Viljan

3

2

Löfta IF

0

Boys Academy FF

0

Löftadalens IF

3

1
2

Bua IF

2

1
2

Morups IF

1

1

Derome BK

2

2

Onsala BK

10

3

DFK Hasko

0

0

6

1
3

Onsdagsklubben FC

Falkenbergs FF

Oskarströms IS

3

1
2

FC Astrio

1

1

Rinia IF

2

2

FC Falkagård

1

1

Roj Ava FF

1

1

FC Kungsbacka

0

1

Rolfstorps GOIF

2

2

FC Rya

0

1

Ränneslövs GIF

2

2

FC Särvik

0

2

2

FC Varberg

1

1
1

Sennans IF
Simlångsdalens IF

2

2

Frillesås FF

6

3

Skogaby BK

2

2

Galgbackens IF

1

1

Skottorps IF

2

2

4

3

Galtabäcks BK

1

1

Skrea IF

Genevad/Veinge IF

3

2

Skuggan BoIS

1

1

Getinge IF

4

3

Skällinge BK

1

1

Glommens IF

2

2

Slöinge GOIF

3

2

GoIF Ginsten

2

2

Snöstorp Nyhem FF

5

3

Grimetons IK

2

2

Sperlingsholms IF

2

2

Grimmareds IF

0

3

2

2

1
2

Stafsinge IF

Gullbrandstorps AIS

Särö IK

4

3

Halmstad FF

1

1

Tofta GOIF

5

3

Halmstad Futsal Klubb

1

1

Torup/Rydö FF

5

3

Halmstad Inter FC

3

2

Träslövsläge IF

5

3

Halmstads BK

6

3

Trönninge BK

5

3

Harplinge IK

2

2

Trönninge IF

5

3

Hasslövs IS

3

2

Tvååkers IF

8

3

Haverdal IF

2

2

Tölö IF

9

3

Hishults AIS

0

2

2

Hyltebruks IF

6

1
3

Ullareds IK
Valinge IF

3

2

HÅ FF

3

2

Vapnö IF

3

2

IF Böljan

8

3

Varbergs BoIS FC

5

3

IF Centern

7

3

Varbergs GIF FK

3

2

IF Leikin

3

2

Veddige BK

3

2

IF Norvalla

5

3

Vessigebro BK

4

3

IF Älvena

0

7

3

2

1
2

Vinbergs IF

IFK Bänared

Våxtorps BOIS

4

3

IFK Fjärås

6

3

Väröbacka GOIF

2

2

IS Halmia

5

3

Ysby BK

3

2

IS Halmia Academy

2

2

Åsa IF

4

3

IS Örnia

1

0*

Åsklosters IF

0

Karl-Gustavs BK

0

2

1
2

Knäreds IK

5

1
3

Ätrafors BK

Kornhult/Hishult FF

4

3

Totalt

Kornhults IK

0
1

1
1

108 föreningar

Kullavik IF
Kung Karl Bollklubb

2

2

Kungsbacka DFF

2

2

Föreningar som står i fet stil är anmälda

Kungsbacka IF

5

3

till årsmötet 2017-02-09. (58 st.)

Kungsäters IF

0

Kvibille BK

4

1
3

Ätrans FF

2

2

317

220

* Saknar rösträtt pga. för sent inbetald årsavgift
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
Ännu ett fotbollsår kan läggas till handlingarna. Ett
år som många andra år präglat av händelser
utanför vårt land. Fortfarande uppstår funderingar
och diskussioner kring FIFA och UEFA. Ska nya
ledningar klara att vända allt negativt som präglat
och präglar de tvenne organisationerna?

I Sverige har fotbollen rönt mycken
uppmärksamhet under året där damerna sticker ut
med ett OS-silver och kvalificering till EM 2017,
starkt gjort. På herrsidan sticker bytet av
förbundskapten ut, en Hallänning, Janne
Andersson, har fått förtroendet att lotsa vårt
herrlandslag mot nya mästerskap.
I Halland har fotbollen präglats av ett relativt lugn
samtidigt som det verkar vara omöjligt att få till en
konfliktfri fotboll. Dessutom är tecknen tyvärr
sådana att disciplinärendena ökar i
ungdomsfotbollen och återigen, här har vi ledare
ett ansvar att i alla sammanhang agera som
föredömen och bidra till ett lugn kring och i vår
fotboll.
Hallands enskilt största händelse som kommer
påverka fotbollen långt fram är styrelsens beslut
att förändra vår barn- och ungdomsverksamhet.
Det finns forskning som visar att många barn- och
unga mår dåligt i vår verksamhet, det finns
forskning som visar att en exkludering av ett barn
eller en ungdom ofrånkomligt leder till att många
slutar spela fotboll. Fotbollen har, likt andra
idrotter, en tendens att i allt väsentligt utgå från
barnets fysiska status när lag ska tas ut. Denna
situation är direkt illa och helt motsägelsefull mot
forskning, skrivningar och ytterst FN
barnrättskonvention, trots detta fortsätter vi
denna destruktiva inriktning. Styrelsen har fattat
beslut om en fokusförändring som vi tror kan
innebära att fler spelar fotboll längre, att fler väljer
att engagera sig som föreningsledare, att det blir
lugnare kring och i vår fotboll men framförallt att vi
agerar utifrån barnens perspektiv istället utifrån de
vuxnas perspektiv. Håll ögonen på vår hemsida där
informations löpande kommer ges avseende vår
fokusförändring.

Fotbollsmässigt är 2016 likt andra år, några vinner
en serie och några tvingas lämna en serie. Vi
konstaterar att vi 2017 har 5 lag i den yttersta
eliten, bra och kul. 9 av våra seniorlag deltog under
året i Svenska cupen med blandat resultat. DM
mästare blev IF Böljan på damsidan och IFK Fjärås
på herrsidan. Årets DM finalspel för ungdomar
genomfördes med den äran i Tvååker. I Futsal blev
IF Böljan och Tvååker DM mästare. Under året har
790 lag deltagit i serier, cuper samt Futsal
arrangerade av HFF. Vi kan se en liten ökning av
antalet föreningar i Halland, kul. Under året har ett
flertal tävlingskvällar genomförts. Vi har under året
enträget arbetat vidare med Fair Play & Respekt,
dels med fler utbildningar i Grönt kort men också
med licenskontroller. Vi vill här uppmana
föreningarna att noggrant sköta sina åtaganden i
Fogis, för att vi ska slippa onödiga fel i slutet av
året. Fogis utvecklas kontinuerligt för att ge ett
bättre stöd.
I slutet av året tilldelades Sverige U 17 EM för
flickor 2020 med Falkenberg som huvudort och
Varberg och Halmstad som spelorter. Även om
kommunerna är ansvariga för arrangemanget
kommer det finnas behov av samverkan med såväl
föreningar som förbund. Ett spännande och roligt
arrangemang som ytterligare sätter tjejfotbollen i
fokus, bra.
På domarsidan har vårt fokus under året varit att
rekrytera och utbilda fler domare, och vi har 25 fler
domare 2016 än året innan. Dessutom har många
domare fått chansen som regiondomare vilket
inneburit att yngre distriktsdomare snabbar får ta
steget uppåt. Under året samlades samtliga
domare på Katrineberg för en gemensam
fortbildningsdag, mycket uppskattat och viktigt för
fotbollen i Halland. Som tidigare år konstateras
tyvärr att såväl spelar, ledare som föräldrar under
året betett sig oacceptabelt gentemot domare.
Detta är något vi inom HFF avser fokusera på och
följa upp under kommande år, vi kan inte
acceptera att unga domare slutar för att vuxna
beter sig illa. Under året anställdes Jörgen Ahlgren
vid kansliet med huvudinriktning domarkonsulent,
en bra och nödvändig rekrytering för att ytterligare
utveckla och effektivisera vår domarverksamhet.
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När det gäller den disciplinära sidan av vår fotboll
konstaterar vi att disciplinärendena på
ungdomssidan 14-19 år fördubblats jämfört med
året innan. Som vanligt är det mest tjat på domare
och motståndare men också några ärenden där
domaren attackerats. Här behöver vi vuxna ta ett
större ansvar och stå upp för Fair Play & Respekt
och verka för en bättre miljö för alla runt fotbollen.
Tyvärr har vi under året sett exempel där spelare
spelat under falskt namn, vilket är förvånande och
mycket märkligt.

och uppmärksamma alla insatser som görs för vår
fotboll dagligen, stundligen, imponerande.

Under året har ett flertal utvecklingsinsatser gjorts
för att ytterligare lyfta den Halländska fotbollen.
Inom ramen för idrottslyftet har de Halländska
föreningarna tilldelats 1 678 000 SEK. 10
grundskolor i länet är nu certifierade att få bedriva
fotbollsträning på skoltid och 3 gymnasieskolor är
godkända NIU skolor. Under året har 166
fotbollsutbildningar genomförts inom HFF.
Dessutom har 42 distriktslagssamlingar och 54 (50
föreningar) spelarlyftssamlingar genomförts.
Utöver detta konstaterar vi att 40 halländska
ungdomar deltagit i olika landslag under året. Vårt
utvecklingsprojekt Barn- och Ungdomsfotboll
arbetar vidare med att utveckla strukturer som
gynnar vår barn- och ungdomsfotboll. Arbetet
bedrivs i nära samarbete med föreningarna genom
dialogmöten. Dessutom genomförs i februari 2017
en barn- och ungdomskonferens på Katrineberg.

Styrelsen Hallands Fotbollförbund

När det gäller Föreningsutveckling har kraften lagts
på att, kopplat till SvFF inriktningsmål, utveckla
vårt Fair Play & Respekt koncept, vårt DM koncept
samt övriga cup evenemang. Under året har 8 Fair
Play Matcher genomförts, vilket varit uppskattat av
samtliga inblandade. Dessutom har HFF utifrån ett
Fair Play & Respekt perspektiv närvarat vid ett
flertal barn- och ungdomscuper med syfte att
informera om och sprida läran om Fair Play &
Respekt. Under året har några föreningar via HFF
regi genomfört utbildning i Idrottens Föreningslära,
IFL.
All fotboll och fotbollsadministration blir aldrig av
utan alla ideella som osjälviskt och engagerat
ställer upp för fotbollen. Utan alla insatser blir det
ingen fotboll, låt oss minnas det när det är tungt
och resultaten går oss emot. Låt oss med kraft hylla

På anläggningssidan har HFF fokuserat på ett SvFF
stött Energi och Miljö projekt. 11 föreningsbesök
med syfte att kartlägga föreningarnas
energiförbrukning har genomförts. Väl på plats har
informerats om möjligheterna att söka ekonomiskt
stöd via SvFF energifond och hur föreningarna kan
resonera/tänka miljömedvetet.
Tack alla som gör fotbollen i Halland möjlig, tack.

Johan Johqvist, ordförande
Gunilla Gustafsson, vice ordförande
Cristel Brorsson, ledamot
Mikael Hansson, ledamot
Kristian Åkesson, kassör
Nicklas Bengtsson, ledamot
Carl-Johan Herbertsson, ledamot

Presidium

Ordförande: Johan Johqvist
Ledamöter: Cristel Brorsson, Peter Upphoff

Tävlingskommittéen

Ordförande: Mikael Hansson
Ledamöter: Anders Bengtsson, Marie Westman,
Susanne Stenberg, Staffan Strand, Tomas Carlsson
Adjungerad sekreterare: Gert-Inge Svensson

Domarkommittéen

Ordförande: Nicklas Bengtsson
Ledamöter: Inge Svensson, Johan Lindvigh, Magnus
Vallerius, Peter Hallengren, Jonas Erlandsson
Adjungerade: Lars Emanuelsson, Sven-Gunnar
Niklasson, Jörgen Ahlgren (sekreterare)

Disciplinkommittén

Ordförande: Gunilla Gustafsson
Ledamöter: Ulf ”Utta” Eriksson, Lars Johansson,
Fisnik Kyqykalija, Ulrika Svensson
Adjungerad sekreterare; Gert-Inge Svensson,
Jörgen Ahlgren

Utvecklingskommittén

Ordförande: Cristel Brorsson
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Ledamöter: Carl-Johan Herbertsson, Mats Altemyr,
Malin Björklund, Lars Herbertsson, Andreas
Ivarsson.
Adjungerade: Jörgen Ahlgren Lisa Bohlet-Gäck,
Anna Lundqvist, Peter Upphoff (sekreterare)

Projektgrupp barn & ungdom

Sammankallande: Ola Nilsson
Ledamöter: Staffan Strand, Andreas Ivarsson,
Martin Ekvall

Föreningsutskottet

Ordförande: Carl-Johan Herbertsson
Ledamöter: Solbritt Karlsson, Patrik Svärd, Frida
Samuelsson, Maria Johansson, Ola Nilsson, Martin
Frick, Sara Gunnarsson, Christian Landegren,
Stefan Johansson, Daniel Andersson, Oscar
Andreasson, Daniel Ljungberg, Tina Edgren
Adjungerad sekreterare: Peter Upphoff

Anläggning-, energi- och miljöutskottet

Ordförande: Cristel Brorsson
Ledamöter: Ingvar Johansson, Krister Svensson
(projektledare)

Statistik

Tävlingar 2016
Div. IV Elit-VI, herrar
Div. II-IV, damer, utvecklings
Reservlagsserier, herrar
7-manna, damer
P17-19
F16-19
P15-16
F14-16
P14, 11-manna
F13-14
P14, 9-manna
F12, 9-manna
Kval U17/U19 (SvFF)
F12, 7-manna
P13
F11, Halmstad/Laholm
P12, 9-manna
DM damer
P12, 7-manna)
DM F18
P11, Halmstad/Laholm
DM F16, F15
DM herrar

74 lag
34 lag
73 lag
0 lag
7 lag
0 lag
50 lag
24 lag
42 lag
42 lag
8 lag
16 lag
5 lag
22 lag
54 lag
10 lag
57 lag
22 lag
14 lag
5 lag
22 lag
21 lag
70 lag

DM F14
DM P18
FUTSAL, damer
DM P16, P15
FUTSAL, F17, F15
DM P14
FUTSAL, herrar
FUTSAL, P17, P15

17 lag
9 lag
6 lag
31 lag
6 lag
25 lag
12 lag
12 lag

Av föreningarna anmälda lag till serier och cuper 2016 =
790
(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)
DM Herrar och Damer
Damer IF Böljan – IS Halmia 2 - 0
Herrar IS Halmia – IFK Fjärås 1 - 2
DM Ungdomar
Årets ungdomscuper genomfördes med kvalspel och
därefter spelades finalerna den 27 augusti i Tvååker.
Finalresultat
F18 Laholms FK - Kvibille BK 3 - 1
F16 IF Centern - BK Astrio 11 - 0
F15 Tölö IF - IF Centern 3 - 4
F14 BK Astrio - Tölö IF 4 - 5
P18 Varbergs BoIS FC - Falkenbergs FF 0 - 2
P16 Halmstads BK - Falkenbergs FF 1 - 6
P15 Laholms FK - Onsala BK 2 - 3
P14 Varbergs BoIS FC - Falkenbergs FF 3 - 0
FUTSAL Herrar och damer
Årets Futsal genomfördes som ett cup spel. Där
föreningarna arrangerade matcherna lokalt.
Slutsegrare herrar: Tvååkers IF
Slutsegrare damer: IF Böljan
FUTSAL Ungdomar
P17, BK Astrio
P15, Tölö IF
F17, IF Böljan
F15, Ingen tävling på grund av få anmälda lag. IF Böljan
enda lag som anmält och blir därför Hallands
representant i SM för F15 2017.
Tävlingsärende
Tävlingskommittén har behandlat 9 ärende under 2016.

Fotboll i skolan,
Beslut angående grundskolors certifiering. Följande
grundskolor i Halland har nu certifiering för att
bedriva fotbollsträning under skoltid: Almers skola,
Ankarskolan, Bosgårdsskolan, Hagaskolan,
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Kunskapsskolan, Malevik, Påskbergsskolan,
Varlaskolan, Vesterhavsskolan, Österledsskolan.
Fördelningen av Hallands 40 NIU-platser under
åren 2016-2019 är som följer:
Lindälvsgymnasiet
12 platser
Falkenbergsgymnasiet
12 platser
Sannarpsgymnasiet
14 platser
2 platser är flexibla och fördelas på skolorna inför
varje nytt läsår.
Utbildning för spelare, tränare, domare,
organisations-och aktivitetsledare
Genomförda utbildningar 2016 är totalt 166 st och
fördelningen är som följer:
Ledar-/Tränarutbildningar 90 kurser:
Fortbildning av HFF instruktörer
4 kurser
Ledarutbildning spelarutbildningsplan 6 kurser
Grönt kort – Leda laget
36 kurser
Knäkontroll
1 kurs
MV-tränarutbildning B-diplom
1 kurs
MV-tränarutbildning C-diplom
1 kurs
Seniortränarutbildning UEFA B
2 tillfälle
SvFF Spelarutbildningsplan
10 kurser
Tränarutbildning B ungdom
6 kurser
Tränarutbildning C-diplom
23 kurser
Domarutbildningar 76 kurser:

Fortbildning distriktsdomare
Futsal
Grönt Kort – Leda matchen
Klubbinstruktörsutbildning
Lokal domarobservatörsutbildning
Steg 1
Steg 2
Ungdomsdomarutbildning

9 kurser
2 kurser
37 kurser
1 kurs
1 kurs
4 kurser
1 kurs
21 kurser

Antal samlingar inom Distriktslagsverksamheten är
totalt 42st fördelat på följande:
f-99
2
f-00
17
f-01
23
Antal samlingar för spelarlyftet är totalt 54 st med
ett deltagande av 489 spelare fördelade på
följande:
antal tillfälle Antal spelare
14 år
29
275
15 år
15
161
16 år
6
37
17-19 år
4
16
50 föreningar har deltagit med spelare i
spelarlyftet. Spelarlyftet har finansierats av
Idrottslyftet.
Totalt under 2016 har 40 halländska spelare
deltagit i landslagsverksamheten för ungdomar
fördelat på 16 flickor och 24 pojkar.
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Årsredovisning

Styrelsen för Hallands Fotbollförbund avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

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 2016.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av ordförande Johan Johqvist, vice ordförande Gunilla Gustafsson och kassör Kristian
Åkesson. Övriga ledamöter har varit Nicklas Bengtsson, Cristel Brorsson, Carl-Johan Herbertsson och Mikael Hansson.
Utöver årsmötet har 11 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.

Revisorer
Auktoriserad revisor Jan Carlsson och Claes Bertil Claesson har fungerat som revisorer.
Resultat och ställning
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av tabell nedan:
Belopp i Tkr

2016

2015

2014

2013

2012

Verksamhetens intäkter

6 495

6 603

6 262

6 943

6 397

Verksamhetens resultat

177

-25

113

10

-1 141

I övrigt hänvisas till separat verksamhetsberättelse.
Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott, kronor 176 952, behandlas enligt följande:
balanseras i ny räkning

eget kapital 176 952

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.
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RESULTATRÄKNING

Not

2016

2015

(Belopp i Tkr)
Rörelsens intäkter

Tävlingsverksamhet
Evenemang o marknadsaktiviteter
Distriktslagsverksamhet
Utbildningsverksamhet
Erhållna bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

1
2

1 583
598
497
1 396
1 099
1 322
6 495

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

-275
- 621
- 617
- 1 210
- 2 802
- 798

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

Rörelsens kostnader
Tävlingsverksamhet
Evenemang o marknadsaktiviteter
Distriktslagsverksamhet
Utbildningsverksamhet
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

Summa kostnader

Verksamhetens resultat

3
4

- 6 323

- 6 632

172

- 29

Resultat från finansiella investeringar:
Ränteintäkter och liknande poster

5

4

Räntekostnader och liknade poster

0

0

177

- 25

0

0

177

- 25

Resultat efter finansiella poster
Extra ordinära kostnader

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

NOT

2016-12-31

2015-12-31

(Belopp i tkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

67

132

Summa anläggningstillgångar

5

67

132

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga Fordringar
Förutbet.kostn o upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

489
5
0
1 847
2 341

140
0
123
1 389
1 652

2 408

1 784

1 132
177
1 309

1 157
- 25
1 132

298
107

354
80

694
1 099

218
652

2 408

1 784
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SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

8

Poster inom linjen:
Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

12

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.
Not 1 Erhållna bidrag
Bidrag från Hallands IF
Distriktsanslag från Svenska FF
Lönebidrag
Övrigt
Summa

2016
281
818
0
0
1 099

2015
292
489
0
0
781

Not 2 Övriga rörelseintäkter

2016

2015

Domarverksamhet
Projektintäkter SvFF
Övriga intäkter
Summa

380
392
550
1 322

385
254
517
1 157

Not 3 Medeltalet anställda, personalkostnader samt sociala kostnader
Medeltal anställda (tillsvidareanställd kanslipersonal)
Löner, ersättningar:
Kansli- och servicepersonal
Kostnadsersättning till styrelse och kommittéer
Summa löner och ersättningar
Sociala kostnader enligt lag och avtal
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

2016

2015

1 995
34
2 029

1 850
36
1 886

773

692

2 802

2 578

6
(män 50%)

5
(män 50%)
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Not 4 Övriga rörelsekostnader
Domarverksamhet
Lokalkostnader
Övriga kanslikostnader

2016
235
128
435

2015
213
128
373

Summa

798

714

Not 5 Materiella anläggningstillgångar
Vid årets början
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar

2016
220
0
- 51

2015
220
0
0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Årets försäljningar/utrangeringar
Redovisat värde vid årets slut

- 88
- 44
30
67

- 44
- 44
0
132

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

2016
0

2015
123

Summa

0

123

Not 7 Förändring av eget kapital
Ingående balans

Årets resultat

177

1 132

1 157

Utgående balans

1 309

1 132

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

2016
112
35
92
455

2015
113
36
69
0

Summa

694

218

- 25
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Rapport representantskapsmöte 2016-11-15
Representantskapet i dess egenskap av
distriktskonferens avger följande rapport.
4. Motioner
4.1 Motion 1
Vinbergs IF motionerar gällande, byte av sista
spelomgångsdag i herrarnas utvecklingsserier klass 1
Normalt är sista spelomgångsdag för klass 1 söndag.
Vinbergs IF föreslår:
Att ändra sista spelomgångsdag till tisdag för att
möjliggöra deltagande av fler spelare i samband med
den sista spelomgången.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att bifalla
motionen, med nedanstående motivering.
Förändringen kan bidra till att skapa en enklare
planering för föreningarna i samband med sista
spelomgång utvecklingsserie klass 1
Representantskapet beslutar att bifalla motionen.
4.2 Motion 2
Genevad/Veinge IF motionerar gällande, ändring av
HFF:s regelverk avseende uteslutning från seriespel med
anledning av w.o. för damfotboll i div. 3 och div. 4.
Genevad/Veinge IF yrkar därför att nuvarande regelverk
ändras på så sätt att damserierna i div. 3 och div. 4 ska
innefattas av reglerna i 2 kap 17§ p. 6 (se bilaga i
motionen) avseende w.o.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå
motionen, med nedanstående motivering.
Div. 3 damer är distriktets högsta representationsserie
2017. Förslaget föreslås att övertas av distriktsstyrelsens
förslag enligt punkt 5.4 från HFF som ersätter 2016 års
regelverk.
Representantskapet beslutar att avslå motionen.
4.3 Motion 3
Sperlingsholms IF motionerar gällande, distriktsserierna
ska indelas enligt följande,
1. en div. 4 serie
2. två div. 5 serier, norra respektive södra
3. tre div. 6 serier, norra, mellersta respektive södra
4. div. 7 utgår.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå
motionen, med nedanstående motivering.
Förslaget innebär en ökad risk för en lägre kvalité i div 4
och en sämre förberedelse för de lag som går upp i div
3. Ges motionen bifall av representantskapet kan
motionen tidigast genomföras 2018 då 2017 blir ett
övergångsår.
Representantskapet beslutar att avslå motionen.

5. Distriktsstyrelsens förslag
I förslagen nedan så är överstruken text det som
föreslås utgå och röd text är det som föreslås som ny
text.
5.1 Distriktsstyrelsens förslag 1
Distriktsstyrelsen föreslår följande justering i TB 2 kap §
4.
9-mannaspel i utvecklingsserier, klass 1-2 damer och
klass 3 herrar samt ungdomar 15-19 år.
Föreningar som har lag i nämnda serier skall meddela
kansliet senast datum för anmälan till serie, om man har
för avsikt att ställa upp med 11-manna lag eller 9manna. Detsamma gäller för föreningar som nyanmäler
lag i nämnda serier.
Match genomförs utifrån det antal spelare som laget
angivit vid anmälan om inte annat meddelas
motståndarna senast 1 timme innan match.
Seriematch mellan 9-manna lag och 11-manna lag så är
det 9-manna match som gäller.
Undantag från denna regel gäller endast om båda lagen
i god tid (3 dagar) har gjort en överenskommelse om 11mannaspel.
9-mannaspel ska genomföras på 9-mannaplan med
gällande regler för 11-mannaspel.
Det lag som meddelat/begärt 9-mannaspel får använda
max 3 avbytare i matchen alt. Spela 11-manna match
med max 5 avbytare.
Om ett 9-mannalag möter ett 11-mannalag och ej kan
spela 11-manna äger ändå 11-mannalaget rätten att
använda 5 avbytare (d.v.s. max 16 spelare).
Vid eventuell serieseger och/eller uppflyttning krävs 11mannaspel året efter. D.v.s. har laget spelat 9mannaspel under året och går upp till klass 2 herrar eller
klass 1 damer så är det 11-mannaspel som gäller.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.
5.2 Distriktsstyrelsens förslag 2
Distriktsstyrelsen föreslår följande justering i TB 2 kap §
6.
Distriktsseriernas indelning och seriesammansättning
för representationslag A-lag och
B-lag fastställs av Hallands FF:s Representantskap.
Övriga distriktsserier indelning och sammansättning
fastställs av Hallands FF:s Tävlingskommitté (TK).
Förening som efter beslutad seriesammansättning
lämnar tävlingen åläggs särskild avgift.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.
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5.3 Distriktsstyrelsens förslag 3
Distriktsstyrelsen föreslår följande justering i TB 2 kap §
9.
Nybildad förening kan endast erbjuds det första året att
delta i seriespel i den lägsta utvecklingsserien. div. 6 om
ledig plats finns. Om inte, ska föreningen inplaceras i
klass 3, herrar.
Distriktsstyrelsen har beslutat dra tillbaka förslag 5.3
5.4 Distriktsstyrelsens förslag 4
Distriktsstyrelsen föreslår följande justering i TB 2 kap §
17 p.6.
6/ I barn och ungdomsfotbollen, i utvecklingsserierna
klass 1-2 damer och klass 3 herrar samt damer div 4 och
lägre får föreningarna lämna mer än två (2) w.o. utan att
bli uteslutna. Dock skall mejl med
information/motivation till w.o. inskickas till HFF.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.
6. Sammansättning av distriktsserierna för
representationsserierna spelåret 2017 för damer och
herrar.
Distriktsstyrelsens slutliga förslag utsändes 8 november
2016 för damserierna, Div. 3 och lägre. Bilaga 4.
Distriktsstyrelsens slutliga förslag utsändes 8 november
2016 för herrserierna, Div. 4 och lägre. Bilaga 5. Förslag
till seriesammansättning skickades ut enligt ovan 201610-27. Utsända förslag kunde föreningarna skriftligen
insända synpunkter på till HFF den 3 november 2016.
Slutgiltigt förslag till seriesammansättning för
representationsserierna dam och herr utskickades 201611-08.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.
Representantskapet beslutar;
Att bifalla förslaget till serieindelningen för damer div. 3
och lägre.
Att bifalla förslaget till serieindelning för herrar div. 4
och div. 6.
att bifalla förslag 1 (två serier) till serieindelning för
herrar div. 7.
Div. 2 damer regionala serier 2017
Mikael Hansson, HFF, informerade om de nya regionala
serier för div. 2 damer som genomförs 2017. Där 8
halländska lag ingår i två serier.
7. Representantskapets rapport
Johan Johqvist föredrar distriktsstyrelsens förslag att
Representantskapet i enlighet med dess stadgar
uppdrar åt distriktsordföranden - tillika sammanträdets

ordförande - att avge Representantskapets rapport till
distriktsårsmötet.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.
8. Informationspunkter till representantskapet i dess
egenskap av distriktskonferens
8.1 Domarverksamheten
Jörgen Ahlgren, ny domarkonsulent på HFF,
informerade om domarverksamheten i Halland.
8.2 Motioner/förslag Svenska Fotbollförbundets
Representantskap
Johan Johqvist informerade om de motioner och förslag
som ska behandlas på Svenska Fotbollförbundets
Representantskap den 25 november 2016.
Ny utformning av division 1, herrar, 16 lag
Nytt format på Svenska Cupen, damer
Nytt regelverk i Futsal (FTB)
Ny struktur på TB och RB.
8.3 Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser
(TB) och Representationsbestämmelser (RB) 2017
Johan Johqvist informerar vilka förändringar i tävlingsoch Representationsbestämmelser som träder i kraft
2017.
8.4 Utvecklingsserier – damer och herrar anmälda lag
och tidplan
Mikael Hansson informerade följande:
12/1 Sista datum att anmäla lag (nya och från 2016
uteslutna/utgått lag) till seriespel utvecklingsserier
seniorlag (damer och herrar). OBS! Detta datum gäller
även för P17-19 och F17-19.
15/1 Förslag till seriesammansättning för 2017-års
seriespel för utvecklingslag (damer och herrar) samt
P17-19 och F17-19 publiceras på Hallands FF:s hemsida.
22/1 Sista datum att skriftligen lämna föreningens
synpunkter till TK: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.
29/1 Fastställd seriesammansättning utvecklingsserier
(damer och herrar)
samt P17-19 och F17-19 publiceras på HFF hemsida.
8/2 Tävlingskväll, 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.
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2/3 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för
utvecklingsserier damer och herrar.
Seriestart seniorserier 2017
Gert-Inge Svensson informerade seriestart samtliga
seniorserier helgen 13 - - 17 april 2017, påskhelgen.
8.5 DM – seniorer, tidplan, anmälan och speldatum
Gert-Inge Svensson redogör för upplägget DM seniorer
2017.
17 damlag och 56 herrlag är anmälda.
30/11 Sista datum att anmäla till DM seniorer av
föreningen i FOGIS.
1/12 Lottning DM senior
Lottningen första omgången publiceras på Hallands FF:s
hemsida så fort efter sista anmälningsdagen.
Inbjudan och tävlingsföreskrifter finns på Hallands FF:s
hemsida.
8.6 Futsal och Beachsoccer
Mikael Hansson informerade om att HFF försökte få
igång seriespel seniorer säsongen 2016-2017 men det
var för få anmälda lag. HFF gör nytt försök till säsongen
2017-2018.
Johan Johqvist informerade om Beachsoccer som HFF
hoppas på i framtiden ska genomföras i Halland.
8.7 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 2 & 16 maj samt 20 juni,
Hösten 9 & 22 aug samt 12 sept.
 Målsättning: 1–2 grupper om 4 lag per kommun, för
dam- respektive herr- seniorer.
 Anmälan och kontaktperson: I FOGIS senast 10 april
2017.
 Anmälningsavgift: Gratis även i år (2017), urdragning
efter anmälan, avgift 300:  Distriktdomare till alla matcher. Arrangör av
sammandraget betalar domarna, över spelåret skall
domarkostnaderna bli lika. Mer info efter
anmälningstiden.

8.8 Inriktning ungdomsfotboll, inbjudan till serier
Mikael Hansson informerade följande inriktning för
ungdomsfotbollen 2017.
Flickserier
Flickjunior 17–19 år (11-manna), Flickor 15–16 år (11manna), Flickor 16 år (11-manna), Flickor 15 år (11manna), Flickor 14 år (11-manna), Flickor 14 år (9manna), Flickor 13 år (9-manna), Flickor 12 år (9manna), Flickor 12 år (7-manna), Flickor 11 år (7manna), Halmstad och Laholm
Pojkserier
Pojkjunior 17–19 år (11-manna), Pojkar 18 år (11manna), kval till U19 (SvFF), Pojkar 16 år (11-manna),
kval till U17 (SvFF), Pojkar 15–16 år (11-manna)
Pojkar 16 år (11-manna), Pojkar 15 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 och Laholm
Tidplan – Barn och ungdomsfotboll 2017
20/11 Inbjudan skickas ut
10/1 Presentation av anmälda lag i tävlingskategorier på
HFF hemsida
20/1 Presentation av anmälda lag i tävlingskategorier på
HFF hemsida
30/1 Presentation av anmälda lag i tävlingskategorier på
HFF hemsida
1/2 Sista datum att anmäla lag via FOGIS till Hallands FF
4/2 Tävlingsdag flick- och pojkserier
4/2 Presentation av anmälda lag i tävlingskategorier på
HFF tävlingsdag
10/2 Sista datum att skriftligen efteranmäla lag till
Hallands FF
19/2 Preliminär serieindelning presenteras på HFF:s
hemsida
26/2 Sista datum att skriftligen lämna yttrande på TK:s
förslag tillseriesammansättning.
10/3 TK reviderar och fastställer efter inkomna
skrivelser seriesammansättningen
12/3 TK presenterar fastställda serieindelningen på
HFF:s hemsida
25/3 Definitiv spelprogram får skrivas ut från HFF:s
hemsida alternativ FOGIS
15/4 Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS, serie
och DM
15/6 Sista datum för anmälan av nya lag/byte av serie
samt 12 årsserier
13/8 Höststart för flick- och pojkserier
I ungdomsserier för pojkar och flickor 15–19 år sker
ingen omlottning efter våren, serien spelas över hela
säsongen. 9-mannaspel i 11-mannaserier för ungdomar
15–19 år
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• Föreningar som anmäler lag i ungdomsserier 15–19
år skall i samband med anmälan även ange om man har
för avsikt att ställa upp med 11-manna lag eller 9manna.
• Match genomförs utifrån det antal spelare som
angivits vid anmälan om inte annat meddelas
motståndarna senast 24 timmar innan match.
• Lag som anmält spel med 11-manna lag äger således
rätt att spela 9-manna match om orsak att inte kunna
spela 11-manna match föreligger.
• Seriematch mellan 9-manna lag och 11-manna lag så
är det 9-manna match som gäller.
• Undantag från denna regel gäller endast om båda
lagen i god tid (3 dagar) har gjort en överenskommelse
om 11-mannaspel.
• 9-mannaspel ska genomföras på 9-mannaplan med
gällande regler för 11-mannaspel.
• Det lag som meddelat/begärt 9-mannaspel får
använda max 3 avbytare i matchen alt. Spela 11-manna
match med max 5 avbytare.
8.9 Information DM ungdomar
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 DM av föreningen i
FOGIS.
25/2 Lottningen publiceras på HFF hemsida eller via
föreningens inloggning ni FOGIS.
Speldatum – DM ungdomar
Gäller för samtliga åldersklasser för flickor och pojkar:
Omgång 1, söndag 9 april, Omgång 2, söndag 23 april,
Omgång 3, söndag 28 maj, Omgång 4, söndag 30 juli,
Omgång 5, söndag 13 augusti, Final, söndag 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.

8.10 Tillståndsansökan egen tävling
Johan Johqvist informerade om nya blanketter ligger på
HFF hemsida. En för fotboll och en för Futsal.
Innan ansökan skickas in skall dokumentet
”Förutsättningar för tillståndsansökan” läsas igenom.
Ansökan skall vara bifallen av HFF innan inbjudan
skickas ut.
8.11 Projekt Barn- och ungdomsfotboll
Ola Nilsson informerade om arbetet med projektet
barn- och ungdomsfotboll.
8.12 Årsplan 2017 – Tävling (bilaga 9)
Årsplan för 2017 - Tävling - utskickad sedan tidigare och
finns dessutom på HFF hemsida.
8.13 Fokusförändring
Johan Johqvist informerade om fokusförändringen
avseende barn- och ungdomsfotbollen som genomförs i
Halland.
8.14 Nya spelformer
Peter Upphoff, HFF, informerade om nya spelformer
som arbetsgruppen inom Svenska Fotbollförbundet har
tagit fram.
8.15 FOGIS
Peter Upphoff, HFF, uppmanade samtliga föreningar om
hjälp med att rensa i fogis med anläggningar, planer,
uppdatera föreningsuppgifter spelare, ledare samt
övriga uppgifter.
8.16 Hallands FF 100 år
Johan Johqvist berättade att Hallands Fotbollförbund
fyller 100 år 2017. Den 17 mars kommer HFF firar det
med en öppen mottagning i HFF:s lokaler i Halmstad.
10 Sammanträdets avslutning
Johan Johqvist tackar de närvarande för ett bra möte.
Därefter förklarar han 2016 års representantskap
avslutat.
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 2016.
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.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2015 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad 4 februari 2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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 2016.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
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.
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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 2017

Jan Carlsson
Auktoriserad revisor

Inkomst- och utgiftsstat 2017
Styrelse, kansli
Disciplin-, Domar- och Tävlingskommittén
Utvecklingskommittén
Totalt

Claes Bertil Claesson

Intäkter
3 452 684
416 000
2 418 789
6 287 473

Kostnader
3 803 553
270 068
2 213 852
6 287 473
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Valberedningens förslag till nya ledamöter i distriktsstyrelsen
Andreas Ivarsson, Halmstad
Lektor i psykologi på Högskolan i Halmstad, forskar inom psykologi samt barn och
ungdoms idrott. Västgöten Andreas har sitt ursprung i Sätila där även fotbolls
karriären startade. Efter spel i div 2 för Kinna kom Andreas till Halland och spel ibland
annat i Snöstorp/Nyhem. Andreas är nu verksam i Getinge IF.
2004 startade den civila resan på Högskolan i Halmstad som för närvarande innebär
forskning och undervisning med tyngdpunkt på idrottpsykologi. Andreas sitter med i
HFFs Utvecklingskommitté / Projekt Barn och ungdomsfotboll, ett ämne som ligger
honom varmt om hjärtat.
Andreas har även samarbetsprojekt med SvFF och svenska handbollförbundet, på sin
digra lista.
Eva Marie Bylander, Okome
Infödd hallänning från inlandet, boende på en gård mitt i Ätradalen. Arbetar som
lärare på Falkenbergs gymnasieskola, IM Språkintroduktion, sedan några år
tillbaka. Har tidigare arbetade i norra Halland som studierektor och kursansvarig
för en yrkesutbildning. Har varit aktiv inom föreningsrörelser i hela sitt vuxna liv
både som aktiv och som ledare, lokalt, regionalt och nationellt.
Moderklubben är Ätrafors BK där hon var med på 80-talet och startade deras
damlag. Efter dubblering av både fotboll och volleyboll blev Eva Marie sedermera
spelande tränare för FVBK:s damlag i volleybollens div 1. Har också varit tränare
för ett herrlag i div II. Har flertalet utbildningar inom ledarskap. På sitt samvete
kan nämnas att hon varit kiosktant i över 10 år på Klockarevallen och en
återkommande åskådare på sina söners fotbollsmatcher i olika klubbar.

Arbetsplan 2017

Under 2015 tog styrelsen 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. Dessa har
reviderats under 2016 och nu inför 2017. Nedan anges målen för respektive kommitté.

Fler aktiva, längre
Domarkommittén
Öka antalet föreningsdomare som fullföljer utbildningen enligt domarutbildningsplanen till Steg 1
Öka antalet utbildade Steg 1-domare som fortsätter att döma år 2
Behålla nuvarande LDO samt rekrytera nya
Disciplinkommittén
Rekrytera fler ledamöter
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Tävlingskommittén
Utveckla tävlingsformen steg 2
Introducera nya spelformer ungdomar
Utvecklingskommittén
Bedriva utbildning i föreningsmiljö 2017-2019
Utveckla en mall till ledarförsörjningsplan som föreningarna kan använda för att göra en egen plan
Verka för att föreningarnas styrelser genomför kurser i Idrottens Föreningslära
Öka antalet konstgräsplaner

Fair play
Domarkommittén
Verka för en positiv attityd kring match
Förbättra domarnas matchledarskap
Förankra ”Grönt kort” i domarverksamheten
Förbättra domarnas kunskap i att fylla en anmälan
Disciplinkommittén
Mer utbyte med DK
Tävlingskommittén
Ökad regelefterlevnad
Utvecklingskommittén
Utbilda fler ambassadörer
Förankra och synliggöra begreppet Fair play och dess innebörd i alla föreningar

Utvecklande
Domarkommittén
Utveckla Steg 1-kursen till att bli en processutbildning över hela år 1.
Utveckla Steg 2-kursen till att bli en processutbildning över 1 år.
Utveckla LDO verksamheten
Utveckla Fadder-verksamheten
Verkställa domarutbildningsplanen och utveckla verksamheten i domarutvecklingsplanens riktning
Förnya/Förändra organisationen inom domarverksamheten
Disciplinkommittén
Utbyta erfarenheter med andra distrikts Disciplinorgan
Tävlingskommittén
Flexiblare regelverk
Genomföra Futsal serie 2017/2018
Utvecklingskommittén
Kommunicera, på enkelt och tydligt sätt, vilken aktuell forskning vår verksamhet vilar på.
Genomföra en barn- och ungdomskonferens varje år
Fler utbildade planskötare
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Ärenden vid SvFF Förbundsmöte 2017

Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets (Förbundet) stadgar
vid Förbundets förbundsmöte lördagen den 25 mars kl. 10.00 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 2016
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2016
d) Representantskapets rapport för 2016
e) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och Appellationsnämndens
rapporter för 2016
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2016 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.
10. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
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.
12. Val av ombud jämte suppleanter till ordinarie Riksidrottsstämma.
13. Val av ordförande i Licensnämnden för en tid av ett år.
14. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
15. Val av ordförande i Appellationsnämnden för en tid av ett år.
16. Val av två övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
17. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
18. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
19. Val av ordförande i Besvärsnämnden för en tid av ett år.
20. Val av tre övriga ledamöter i Besvärsnämnden för en tid av två år.
21. Val av ordförande i Ekonomiska samrådsgruppen för en tid av ett år.
22. Val av två övriga ledamöter i Ekonomiska samrådsnämnden för en tid av två år.
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 2017.
26. Fastställande av budget för 2017.
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

IFK Fjärås för årets barn- och ungdomsförening i Halland 2016

Utmärkelser

Tavla – Inge Rundberg, 50 år som förtroendevald

Avtackningar

Nicklas Bengtsson, styrelseledamot och ordförande i domarkommittén
Kristian Åkesson, styrelseledamot/kassör
Anders Bengtsson, ledamot i tävlingskommittén

HFF informerar
Fokusförändring
Grönt kort

Nya spelformer

24

HFF 100 år

1

ÅR

Inbjudan till
Hallands FFs 100 års jubileum
lördagen den 11 mars 2017.
1917-2017

Den 11 mars 2017 fyller Hallands
Fotbollförbund 100 år. Vi firar det med en
öppen mottagning i våra lokaler på
Andersbergsringen 104 i Halmstad. Ni är
hjärtligt välkomna att fira vårt 100 års
jubileum mellan klockan 13:00 – 17:00.

Kom och ta en kopp kaffe och ät en bit tårta
med oss, smörgåstårta eller jubileumstårta
eller både och.
Välkomna!
OSA till peter@hallandsff.se senast 3 mars.
Meddela antal och förening/organisation
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HFF samarbetspartners
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