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Hallands Fotbollförbunds organisation 2017
Valberedning

HFF Årsmöte
Revisorer
Presidium

HFF Distriktsstyrelse

Representantskapsmöte

Kansli

Disciplinkommitté

Tävlingskommitté
Utvecklingskommitté
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Föredragningslista
Välkomna
Parentation
1.
2.
3.
4.
5.

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

13.
14.

Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes genom e-post utskick till föreningarna 171129 med påminnelser 180111,180124 och 180208
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valberedningens förslag till ordförande för mötet är Henrik Kareld 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 2017, se sida 6
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017, se sida 11
c. Representantskapets rapport för 2017, se sida 15
Revisorernas berättelse för 2017, se sida 17
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2017 och beslut i anledning av vinst eller förlust i
balansräkningen, se sida 11
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017
Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet under räkenskapsåret. Se sid. 18
Behandling av inkomna motioner.
Inga motioner är inkomna.
Behandling av förslag som väckts av Hallands Fotbollförbunds styrelse.
Styrelsen föreslår årsmötet ändringar i stadgarna, se sid 19
Val på 1 år av distriktsordförande tillika styrelsens ordförande
Mandatperiod för Johan Johqvist går ut. Johan Johqvist står inte till förfogande för omval.
Valberedningens förslag är nyval av Cristel Brorsson
Val av tre styrelseledamöter på 2 år.
Mandatperioden för Mikael Hansson, Cristel Brorsson och Carl-Johan Herbertsson går ut. Mikael Hansson och
Cristel Brorsson står till förfogande för omval, vilket inte Carl-Johan Herbertsson gör.
Valberedningens förslag är omval av Mikael Hansson och nyval av Frida Samuelsson och Patrik Annervi.
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 Nanna Wernersson, Laholm som suppleant
Val av Disciplinnämnd (DpN) (Förutsatt att årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag under punkt 10.)
a. Val av ordförande på ett år
Valberedningens förslag är Anders Wallden, Skottorp
b. Val av fyra övriga ledamöter på ett år
Valberedningens förslag är Ulrika Svensson, Falkenberg, Fisnik Kyqkalija, Falkenberg, Ulf Eriksson,

Ängelholm, Lasse Johansson, Halmstad

15. 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 (Utgår om årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag under punkt 10.)
16. 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.
17. Val av ombud jämte suppleanter vid SvFF:s årsmöte
Valberedningens förslag är att styrelsen inom sig utser ombud jämte suppleanter.
18. Beslut om val av ombud till Hallands Idrottsförbunds årsstämma jämte erforderligt antal suppleanter
Valberedningens förslag är att styrelsen inom sig utser ombud jämte suppleanter.
19. Fastställande av arbetsplan för 2018
Se arbetsplan på sida 27
20. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår
Se inkomst- och utgiftsstat på sida 29
21. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte, se sida 30
22. Meddelande, prisutdelning, avtackningar och avslutning, se sid 31
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Hallands FF röstlängd årsmöte 2018, upprättad 2018-01-02 av SvFF.
Förening

Lag

Röster

Kvibille BK

4

3

Alets IK

3

2

Laholms FK

7

3

Andersbergs IK*

1

0

Laholms FK Akademi

1

1

Annebergs IF

3

2

Lerkils IF

9

3

Arvidstorps IK

1

1

Lidhults GOIF

3

2

2

2

BK Astrio

8

3

Lilla Tjärby IK

BK Walldia

1

1

Lilla Träslövs FF

7

3

BK Viljan

2

2

Långås IF

2

2

3

2

1

Löftadalens IF

Bua IF

2

2

Morups IF

Derome BK

2

2

Onsala BK

1

Onsdagsklubben FC

3

Oskarströms IS

5

3

2

2

Boys Academy FF

DFK Hasko
Falkenbergs FF

6

1
12

3
1

FC Astrio

1

1

Rinia IF

FC Falkagård

1

1

Roj Ava FF*

1

0

1

Rolfstorps GOIF

2

2

FC Kungsbacka

1

Ränneslövs GIF

2

2

Frillesås FF

4

3

Sennans IF

2

2

Galgbackens IF

1

1

Simlångsdalens IF

2

2

Galtabäcks BK

1

1

Skogaby BK

2

2

Genevad/Veinge IF

3

2

Skottorps IF

3

2

4

3

FC Särvik

Getinge IF

5

3

Skrea IF

Glommens IF

2

2

Skuggan BoIS

1

1

GoIF Ginsten

2

2

Skällinge BK

2

2

Grimetons IK

2

2

Slöinge GOIF

3

2

1

Snöstorp Nyhem FF

6

3

2

Sperlingsholms IF

2

2

1

Stafsinge IF

4

3

1

Särö IK

3

2

6

3

Grimmareds IF
Gullbrandstorps AIS

2

Halmstad Futsal Klubb
Halmstad Inter FC

1

Halmstads BK

8

3

Tofta GOIF

Harplinge IK

3

2

Torup/Rydö FF

5

3

Hasslövs IS

2

2

Träslövsläge IF

5

3

Haverdal IF

2

2

Trönninge BK

3

2

1

Trönninge IF

5

3

8

3

Hishults AIS
Hyltebruks IF

4

3

Tvååkers IF

HÅ FF

2

2

Tölö IF

11

3

IF Böljan

9

3

Ullareds IK

3

2

3

2

IF Centern

7

3

Valinge IF

IF Leikin

3

2

Valinge-Derome DFF

IF Norvalla

6

3

Vapnö IF

4

3

1

1

Varbergs BoIS FC

7

3

IFK Bänared

2

2

Varbergs GIF FK

5

3

IFK Fjärås

9

3

Veddige BK

4

3

IS Halmia

4

3

Vessigebro BK

2

2

IS Halmia Academy

1

1

Vinbergs IF

7

3

0

Våxtorps BOIS

3

2

IF Älvena

IS Örnia*

1

1

Väröbacka GOIF

2

2

Knäreds IK

2

2

Ysby BK

2

2

Kornhult/Hishult FF

2

2

Åsa IF

5

3

1

Åsklosters IF

Karl-Gustavs BK

Kornhults IK

1

Kullavik IF

1

1

Ätrafors BK

2

2

Kung Karl Bollklubb

2

2

Ätrans FF

2

2

Kungsbacka DFF

2

2

Kungsbacka IF

3

2

106 föreningar

1

*Saknar rösträtt pga. för sent inbetald årsavgift

Kungsäters IF

212
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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
och uppmärksamma alla insatser som görs för vår
fotboll dagligen, stundligen, imponerande.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2017

Ännu ett fotbollsår kan läggas till handlingarna. Ett
år som många andra år präglat av händelser
utanför vårt land. UEFA har begåvats med en
svensk vice president. Ska denna nyordning
innebära en utveckling av såväl UEFA som FIFA mot
nya höjder avseende öppenhet, demokrati och
jämställdhet. Osvuret är bäst, men låt oss hoppas.

Tack alla som gör fotbollen i Halland möjlig, tack.

I Sverige har fotbollen rönt mycken
uppmärksamhet under året där damerna tyvärr
fick lämna EM alldeles för tidigt med en känsla av
en viss stagnation jämfört med andra länder. På
herrsidan behöver vi såklart nämna kvalificeringen
till sommarens VM under ledning av hallänningen
Janne Andersson. En prestation värd att minnas
och placera högt i de svenska idrottsliga höjderna.

Styrelsen Hallands Fotbollförbund

Utvecklingskommittén 2017

Utvecklingskommittén har under 2017 bestått av:
Andreas Ivarsson ordförande
utvecklingskommittén samt arbetsgrupp Barn och
Ungdom, Cristel Brorsson sammankallande
arbetsgrupp Anläggning, Eva Marie Bylander
sammankallande arbetsgrupp Föreningsutveckling,
Carl-Johan Herbertsson sammankallande
arbetsgrupp Inspirationsdag, Lars Herbertsson
sammankallande arbetsgrupp Utbildning, Oscar
Andreasson sammankallande arbetsgrupp
Evenemang samt Peter Upphoff distriktschef.

I Halland har fotbollen präglats av ett relativt lugn
samtidigt som det verkar vara omöjligt att få till en
konfliktfri fotboll. Antal disciplinärenden har gått
ned med 20 jämfört med året innan. Vår satsning
på grönt kort är säkert en stor anledning. Men som
alltid; vi ledare har ett stort ansvar att i alla
sammanhang agera som föredömen och bidra till
ett lugn kring och i vår fotboll.

UK har under året genomfört 4 möten där
genomgång av arbetsgruppernas aktiviteter och
fokusområden har diskuterats. Förutom dessa UK
möten har varje arbetsgrupp genomfört mellan 4-8
möten. Nedan följer en kort redogörelse för de
större aktiviteter som har genomförts i UK under
2017.

Vår förändring av Hallands barn- och
ungdomsverksamhet innebär nya möjligheter och
nya sätt att utbilda våra barn- och ungdomsledare i
Halland. Under hösten har vi engagerat 21
fotbollsutvecklare som kommer bli HFF stöd i
föreningarna med syfte att utveckla föreningens
verksamhet, allt från fotbollsskolans ledare till
styrelsen. Håll ögonen på vår hemsida där
informations löpande kommer ges avseende denna
verksamhet.

Under året har medlemmar i anläggningsgruppen
genomfört ett antal föreningsbesök gällande
energi-miljökartläggning i föreningen. Vidare har
en dialog med de Halländska kommunerna
initierats med syftet att förmedla att det finns ett
behov av både nya fotbollsplaner samt utveckling
av de redan befintliga anläggningarna. Detta
arbete kommer att fortgå under nästkommande
år. Miljöfrågor gällande utsläpp av mikroplaster
från konstgräsplaner har fått stort fokus under
året. Anläggningsgruppen har gjort insatser för att
förmedla fakta i frågan genom informationsmöten.
En planskötarutbildning har genomförts.

Under året har HFF ansvarat för ca 210
utbildningar av olika karaktär och med olika
inriktningar. Mer än hälften av dessa utbildningar
har genomförts i föreningsmiljö.
Fotbollsmässigt är 2017 likt andra år, några vinner
en serie och några tvingas lämna en serie. Vi
konstaterar att vi 2018 har 5 lag i den yttersta
eliten, bra och kul. Under året har ett första möte
kring U17 EM i Halland genomförts. Ett evenemang
som kommer kräva många frivilligt engagerade.

Det har genomförts sex dialogmöten där
representanter från alla föreningar som har barnoch ungdomsverksamhet har bjudits in för att
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Disciplinkommittén har hållit möten per telefon, 24
stycken och ett fysiskt möte. Enligt statistiken har
vi avhandlat 145 ärenden, varav 9 har gällt ledare.
Det är en minskning med 20 ärenden jämfört med
2016. Som vanligt, så är det herr/pojk-serierna som
det handlar om när det gäller bestraffningar då det
bara har varit 5 st ärenden inom
dam/flickfotbollen.

diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att
främja barn- och ungdomsfotboll. Uppslutningen
vid mötena har varit god då över 50 föreningar
funnits representerade vid minst ett av de möten
som det bjudits in till. Vi avser att fortsätta att
bjuda in till detta forum även under nästa år.
Svenska Fotbollförbundet har tagit beslut om
nationella spelformer för barn- och
ungdomsfotboll. I Halland har dialogmöten
genomförts bl.a. för att implementera dessa
spelformer. Till dialogmötena togs också ett
underlag fram för att diskutera en ev. förändring av
seriespelet. Med stöd i diskussionerna från höstens
dialogmöten, har vi tagit ett beslut på en ny modell
för matchspel i s.k. divisionsspel för den Halländska
barn- och ungdomsfotbollen.

Minskningen från förra året är jämnt fördelat över
serierna. Vi får hoppas att minskningen beror på
att klimatet kring planerna i Halland har varit
bättre än tidigare och att föreningarnas långsiktiga
arbete med bl a Grönt Kort har gett resultat. Det
som sticker ut är div 7 Norra med 13 ärenden, flest
på herrsidan. På pojksidan har alla 8 pojkserierna
totalt 18 ärenden och den nationella P16-serien 15
ärenden. Vad händer när killarna spelar i en
nationell serie, undrar man. Är det för ”allvarligt”
och för stort kliv när man bara är 16 år?

Vårt arbete med konceptet Fair Play och Respect
har under året fortsatt. I linje med detta arbete har
under året 5 matcher varit utsedda till Fair Play
matcher. Vi tror mycket på att försöka att vara ute
på fler matcher för att på så sätt försöka påverka
klimatet runt dessa evenemang på ett bra sätt. Det
har därför under året genomförts en
utbildningsinsats för att utbilda
ambassadörsutbildare som under 2018 skall kunna
utbilda ambassadörer som kan besöka evenemang
för att verka i denna anda.

Som vanligt, så är det stora flertalet utvisningar
beroende på tjat och okvädingsord mot domare
och andra spelare. De längsta straffen har utdömts
då domaren attackerats fysiskt, vilket som tur är
inte varit vanligt, det handlar i år om 2 ärenden.
Vad gäller domarnas rapportering, så har det skett
en förbättring vad gäller skrivningarna. Det har
varit färre ärenden som fått gå i retur p g a
undermålig rapport.

Inom vår utbildningsverksamhet har både Svenska
Fotbollförbundets stegutbildningar, Grönt Kort (för
tränare och domare), samt utbildningar kopplade
till spelarutbildningsplanen genomförts. En vision
vi arbetat efter även detta år är att försöka att vara
ute i föreningar och genomföra alla dessa
utbildningsinsatser. Som ett led i vår ambition att
ha en närmare dialog med föreningar har under
hösten fotbollsutvecklare engagerats med uppgift
att under 2018 starta upp kontinuerliga dialoger
kring utbildningsinsatser med alla föreningar i
Halland. Under året har även rekrytering av nya
instruktörer och fortbildning av utbildare skett.

Förra året efterlyste vi ett utbyte med andra
distrikt i disciplinfrågor, men det har uppenbarligen
inte varit ett behov hos andra då vi inte har fått
något gensvar alls.
Vi fick heller inte tillfälle att deltaga på domarnas
utbildningshelg i uppstarten, då vi inte fick plats i
deras tighta schema. Det kommer att bli ändring i
år, då vi ska deltaga på utbildningen i januari.

Tävlingskommittén 2017

Tävlingskommittén har under året bestått av
Mikael Hansson, ordförande, Marie Westman,
Susanne Stenberg, Staffan Strand, Thomas Carlsson
samt Gert-Inge Svensson, adjungerad sekreterare

Disciplinkommittén 2017

Under året har kommittén bestått av Gunilla
Gustafsson ordförande, Lars Johansson, Ulrika
Svensson, Fisnik Kyqkalija och Ulf ”Utta” Eriksson
samt Jörgen Ahlgren som sekreterare.

Under året har 6 tävlingsärenden behandlats.
Ärendena är bland annat obehöriga spelare och
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Arbetsgrupper under TK
Domargruppen: Lars Emanuelsson
(Sammankallande), Inge Svensson (Talangansvarig
norra Halland), Jonas Erlandsson (Futsal-ansvarig),
Magnus Vallerius (Ansvarig för kontakt med
domarklubbarna), Johan Bertilsson (Talangansvarig
södra Halland), Peter Hallengren
(Utbildningsansvarig), Jörgen Ahlgren (Adj från
kansliet)

ledare, olicensierade spelare, samt ärenden kring
arrangemanget.
Som tidigare konstaterats att de lag som spelat i de
nationella serierna har det varit blandade resultat,
med en summering som gör att Halland både på
Dam och Herrsidan är med på de övre kategorierna
I Svenska cupen herrar 2017 deltog sex av
distriktens klubbar. De resultat som stack ut lite
extra var Tvååkers IF som slog ut ÖIS inför
gruppspelet. I Svenska cupen damer 2017 spelades
många bra matcher. Inför 2018 kommer även
Damerna genomföra ett gruppspel på våren DM
för seniorer Dam och Herr fortsätter att vara en
succé. Med tanke på Tvååkers IF framgång via DM
och sedan gruppspel i Svenska Cupen hoppas vi på
fler satsningar i våra föreningar på DM. När det
gäller Futsal konstaterar vi att Futsal har svårt att
få fäste, men det jobbas på lite olika inspel inför
kommande spelår.

Arbetsgrupper under UK
Anläggningsgrupp: Cristel Brorsson
(Sammankallande), Ingvar Johansson, Krister
Svensson.
Barn och Ungdomsgruppen: Andreas Ivarsson
(Sammankallande), Ola Nilsson, Martin Ekvall,
Ulrika Bengtsson, Sara Gunnarsson, Hans Eliasson,
Peter Upphoff.
Evenemang: Oskar Andreasson (Sammankallande),
Stefan Johansson, Daniel Andersson, Malin
Eliasson, Martin Frick, Malin Ivarsson.

Distriktfotbollen i Halland är hjärtat av
verksamheten, många matcher spelas och med det
ett antal träffar mellan utövare.

Föreningsutveckling: Eva Marie Bylander
(Sammankallande), Frida Samuelsson, Sara
Gunnarsson, Solbritt Karlsson, Daniel Ljungberg,
Christian Landegren, Maria Johansson, Anna
Lundkvist.

Under året har motionsfotboll för Dam och Herr
startats upp i liten skala, intresset är av varierande
art. Men även 2018 kommer motionsfotboll att
erbjudas.

Inspirationsdag: Carl-Johan Herbertsson
(Sammankallande), Patrik Svärd, Christian
Landegren.

Under året har licenskontroller genomförts vid ett
antal tillfällen, glädjande har vi inte funnit något
oklart. Men notera att det är av största vikt att
varje förening kontrollerar sina uppgifter i Fogis.

Utbildning: Lars Herbertsson (Sammankallande),
Mats Altemyr, Malin Björklund, Peter Hallengren,
Jonas Erlandsson, Anna Lundkvist.

Fogis är ett bra hjälpmedel för att minska vissa
delar av administration.

Arbetsgrupp under styrelse: HFF presidie 2017
Johan Johqvist Ordförande, Cristel Brorsson samt
Peter Upphoff

Under 2017 har 143 domare dömt matcher i
Halland. Av dessa har 20 domare gått steg 1 under
året och är därmed nya som domare. Vi hoppas att
den minskning av antalet domare vi sett under
några år nu har vänt. Under året har en del
förändringar av domarverksamheten genomförts.
Den viktigaste förändringen är att en
domarkonsulent anställdes och därmed har många
uppgifter som tidigare sköttes ideellt
professionaliserats. Arbetsgrupp Domare har
under året haft sex fysiska möten där gruppen
behandlat domarrelaterade frågor.

Statistik

Tävlingar
Div. IV Elit-VI, herrar
Div. II-IV, damer, utvecklings
Reservlagsserier, herrar
7-manna, damer
P17-19
F15-16
P15-16
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73 lag
39 lag
70 lag
0 lag
15 lag
16 lag
55 lag

F16
F15
F14
P18
P16
P15
P14

F15
15 lag
P14, 11-manna
47 lag
F14, 9-manna
13 lag
P14, 9-manna
0 lag
F12, 9-manna
16 lag
Kval U17/U19 (SvFF)
3 lag
F12, 7-manna
11 lag
P13
49 lag
F11, Halmstad/Laholm
14 lag
P12, 9-manna
55 lag
DM damer
24 lag
P12, 7-manna)
11 lag
DM F18
2 lag
P11, Halmstad/Laholm
20 lag
DM F16, F15
17 lag
DM herrar
72 lag
DM F14
14 lag
DM P18
11 lag
FUTSAL, damer
6 lag
DM P16, P15
36 lag
FUTSAL, F17, F15
4 lag
DM P14
27 lag
FUTSAL, herrar
12 lag
FUTSAL, P17, P15
12 lag
Av föreningarna anmälda lag till serier och cuper 2017=
759
(2016= 790, 2015 = 831, 2014 = 782, 2013 = 831, 2012 =
836, 2011 = 878, 2010 = 967, 2009 = 949, 2008 = 1005,
2007 = 1028, 2006 = 1032)

IF Centern – Tölö IF 3 - 1
IF Centern – BK Astrio 0 - 2
Tölö IF – Onsala BK 4 - 1
Halmstads BK – Onsala BK 4 - 2
Falkenbergs FF – Halmstads BK 4 - 5
Laholms FK – Tölö IF 1 - 2
Kungsbacka IF – Laholms FK 5 - 1

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
Seriespel där följande lag slutade som seriesegrare:
P17, Tvååkers IF
P15, Särvik
F17, Inga lag anmälda
F15, Tölö IF
Tabeller för 2017 finns att ladda ner från hemsidan
under HFF Info/Årsmöte/2018

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,
Kunskapsskolan, Malevik, Påskbergsskolan,
Varlaskolan, Vesterhavsskolan, Österledsskolan.

DM Herrar och Damer
Damer Kvibille BK – Valinge IF 2 - 4
Herrar Onsala BK – Halmstads BK 5 - 2

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.

DM Ungdomar
Årets ungdomscuper genomfördes med kvalspel och
därefter spelades finalerna den 27 augusti i Trönninge.
Finalresultat
F18 IF Centern – Tölö IF 10 - 11, efter straffar
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Utbildningar
Antal Kurser/tillfällen

Ledar-/Tränarutbildningar 2017

Totalt Central I förening Ant fören Kvinna Man

Grönt kort – Leda laget:

55

9

46

37

183

670

Grönt kort – Leda laget fortbildning:

28

3

25

22

53

343

SUP Matchanalys:

2

2

8

24

SUP Praktik:

3

2

1

5

18

Spelarutbildningsplanen – Grund:

13

1

12

50

140

MV-tränarutbildning B- Ungdom:

2

2

2

10

MV – tränarutbildning C-Ungdom:

2

2

6

17

Tränarutbildning B- Ungdom:

4

1

3

3

11

48

Tränarutbildning C-Ungdom:

26

9

17

8

92

272

UEFA B:

1

1

1

11

SUP - Futebol da Forca:

1

1

27

SUP - LFS:

1

HFF Grund:

6

6

144

39

Totalt antal kurser
Domarutbildningar

1

12

1

8

5

25

56

105

Antal Central I förening Ant fören Kvinna Man

Distriktsdomare:

10

Ungdomsdomare:

14

Grönt kort – Leda matchen

32

1

Domarobservatörsutbildning:

1

1

13

Klubbinstruktörsutbildning:

1

1

15

58

13

Totalt antal kurser
Antal samlingar inom Distriktslagsverksamhet

5

131

14

13

54

138

31

28

137

438

45

Antal Central I förening Ant fören Kvinna Man

F01:

7

P01:

10

Föreningsutbildning: Totalt 12 tillfällen
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Antal Central I förening Ant fören Kvinna Man

Dialogmöte:

3

3

13

39

Fogis 1 och 2:

2

2

7

13

Rådslag :

1

1

16

85

Motivationsklimat:

2

2

4

12

Nya spelformer 1,2 och 3:

3

3

8

37

1

1

8

10

12

12

Fortbildning Ambassadörer:
Totalt antal kurser
Utbildar Utbildning: Totalt 6 tillfällen

Antal Central I förening Ant fören Kvinna Man

Fotbollsutvecklare:

1

1

8

12

Sup grund HFF Instruktör:

1

1

2

10

Fortb. Instruktör HFF Lic:

1

1

3

12

Fortb. Match analys Instruktör:

1

1

6

9

2

2

4

10

6

6

Utvärdering:
Totalt antal kurser
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Årsredovisning

Styrelsen för Hallands Fotbollförbund avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

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 2017. Föreningens säte är i Halmstad

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av ordförande Johan Johqvist, vice ordförande Gunilla Gustafsson. Övriga ledamöter har
varit Eva-Marie Bylander, Andreas Ivarsson, Cristel Brorsson, Carl-Johan Herbertsson och Mikael Hansson. Utöver
årsmötet har 15 protokollförda styrelsesammanträden avhållits.
Auktoriserad revisor Jan Carlsson och Claes Bertil Claesson har fungerat som revisorer.

Främjande av ändamålet
Vad gäller beskrivning kring främjande av ändamålet hänvisas till föreningens verksamhetsberättelse som redovisas
separat.

Flerårsöversikt
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av tabell nedan:
Belopp i Tkr
2017
2016
Verksamhetens intäkter
6 484
6 495
Årets resultat
266
177
Soliditet
63%
54%
I övrigt hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

2015
6 603
-25
63%

2014
6 262
113
60%

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott, kronor 266 051, behandlas enligt följande:

balanseras i ny räkning

eget kapital 266 051

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
(Belopp i Tkr)
Föreningens intäkter
Tävlingsverksamhet
Evenemang o marknadsaktiviteter
Distriktslagsverksamhet
Utbildningsverksamhet
Erhållna bidrag
Övriga rörelseintäkter

2017

NOT

2016

1 546
389
88
1 396
1 361
1 704

1 583
598
497
1 396
1 099
1 322

6 484

6 495

-246
- 147
- 168
- 1 777
- 3 028
- 34
- 825

- 275
- 621
- 617
- 1 210
- 2 802
-44
- 754

1
2

Föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Tävlingsverksamhet
Evenemang o marknadsaktiviteter
Distriktslagsverksamhet
Utbildningsverksamhet
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Summa kostnader

3
4

- 6 225

Rörelseresultat

- 6 323

259

172

Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknade poster

7
0

5
0

Summa finansiella poster

7

5

Resultat efter finansiella poster

266

177

Årets resultat

266

177

Finansiella poster
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

NOT

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
5
Summa materiella anläggningstillgångar

2017-12-31

2016-12-31

34
34

67
67

213
7
176
396

489
5
0
494

2 084
2 084
2 480

1 847
1 847
2 341

2 514

2 408

1 309
266
1 575

1 132
177
1 309

329
107

298
107

503
939
2 514

694
1 099
2 408

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet. Kotsn o upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag tillämpas för första gången, vilket
kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
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

2017
431
930
0
0
1 361

2016
281
818
0
0
1 099

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Domarverksamhet
Projektintäkter SvFF
Övriga intäkter
Summa

2017
416
775
513
1 704

2016
380
392
550
1 322

Not 3 Medeltalet anställda
Medeltal anställda (tillsvidareanställd kanslipersonal)

2017
6
(män 50%)

2016
6
(män 50%)

Not 4 Övriga rörelsekostnader
Domarverksamhet
Lokalkostnader
Övriga kanslikostnader
Summa

2017
0
120
705
825

2016
235
128
391
754

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

2017
169
0
0
169

2016
220
0
- 51
169

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

- 102
- 33
0
-135
34

- 88
- 44
30
-102
67

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2017
29
147
176

2016
0
0
0

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på semesterlön
Övriga lönerelaterade skulder
Förutbetalda intäkter
Summa

2017
132
42
90
239
503

2016
112
35
92
455
694

Halmstad 2018-02Johan Johqvist, ordförande
Gunilla Gustafsson, vice ordförande
Andreas Ivarsson

Cristel Brorsson
Carl-Johan Herbertsson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-02Claes Bertil Claesson

Jan Carlsson, Auktoriserad revisor
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Eva Marie Bylander
Mikael Hansson

Rapport representantskapsmöte 2017-11-21

Johan Gometz, Onsala BK och Peter Upphoff, HFF
yttrar sig under diskussionen.

4. Motioner
4.1 Sennans IF motionerar gällande, den geografiska
spridningen på lagen i div. 7 herrar.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
avslå motionen, med nedanstående motivering.

Representantskapet beslutar att:
• bifalla förslaget för
Representationsbestämmelserna.
• bifalla förslaget för Tävlingsbestämmelserna
med undantaget 3 kap 3§ ”Förutsättningar för
godkännande av arrangemang”.
• HFF fick i uppdrag att justera och förtydliga
gällande tider för cuparrangemang.

Att varje förening redan med dagens regelverk har
möjlighet att lägga ett helhets motförslag till de
som HFF:s TK presenterar inför varje
representantskap.

6. Sammansättning av distriktsserierna för
representationsserierna spelåret 2018 för damer och
herrar.
Distriktsstyrelsens slutliga förslag utsändes 6 november
2017 för damserierna, Div3 och lägre.

Att det vid varje representantskap är de föreningar
som är representerade som beslutar hur
seriesammansättningen för kommande spelår skall
se ut.
Representantskapet beslutar att avslå motionen.

Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.

4.2 Kullavik IF motionerar gällande, att HFF skall driva
en fråga angående offside i spel 9 mot 9 gentemot
SvFF.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
avslå motionen, med nedanstående motivering.

Frank Östring, Ysby BK och Rune Gunnarsson,
Hyltebruks IF yttrar sig under diskussionen.
Representantskapet beslutar att bifalla förslaget
till serieindelningen för damer div3 och div4.

Nya spelformer är ännu inte beslutade om. När väl
beslutet är taget så är det gemensamma nationella
regler som gäller. HFF styrelse anser att det förslag
som lagts fram för SvFF representantskap är ett
bra förslag som över tid kommer att utveckla
fotbolen.

Distriktsstyrelsens slutliga förslag utsändes 6 november
2017 för herrserierna, Div4, div5, div6 och div7
tillsammans med inkomna yttrande/förslag från
föreningar gällande div7 serier.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.

Elisabeth Otterdahl, Valinge IF, yttrar sig under
diskussionen.

Representantskapet beslutar att:
• bifalla förslaget till serieindelning för herrar
div4, div5 och div6.
• bifalla förslag från BK Viljan och Ysby BK till
serieindelning för herrar div7.

Representantskapet beslutar att avslå motionen.
4.3 Kullavik IF motionerar gällande, att HFF skall driva
en fråga angående start för spel 11 mot 11 gentemot
SvFF.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
avslå motionen, med nedanstående motivering.

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.

HFF styrelse delar inte den uppfattning som
motionären har. HFF styrelse anser att förslaget
som anges i nya spelformer är bra.
Representantskapet beslutar att avslå motionen.

Representantskapet beslutar att bifalla förslaget.

5. Distriktsstyrelsens förslag
Förslag från Hallands Fotbollförbund, förändringar
representations- och tävlingsbestämmelser 2018.

8. Informationspunkter till representantskapet i dess
egenskap av distriktskonferens
8.1 Svenska Fotbollförbundets Representantskap 2017
motioner och förslag Gunilla Gustafsson informerade
om de motioner och förslag samt ändringar i
representationsbestämmelser (RB) och

Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att
besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens förslag.
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Mikael Hansson informerade om att HFF tänker
genomföra motionsfotboll för dam- och herrsenior
följande:
 7 mot 7 spel i poolspelsform. (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 1 & 15 maj samt 19
juni,
Hösten 7 & 21 aug samt 11 sept.

tävlingsbestämmelser (TB) som ska behandlas på
Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 1
december 2017.
8.2 Tillståndsansökan egen tävling
Johan Johqvist informerade om att inlämnade
motionerna och förslag från SvFF innebär att
tillståndsansökan för egen tävling arbetas om.
8.3 DM – seniorer, tidplan, anmälan och speldatum
Johan Johqvist påtalar viktiga datum för DM seniorer
2018. Enligt nedan.
16 damlag och 61 herrlag är anmälda.
30/11 Sista datum att anmäla till DM seniorer av
föreningen i FOGIS.
4/12 Lottning DM senior
25/1 Sista datum lägga sina matcher för dam- och herr.
Lottningen första omgången publiceras på Hallands FF:s
hemsida så fort efter lottningen. Inbjudan och
tävlingsföreskrifter finns på Hallands FF:s hemsida.



8.4 Kontaktperson förening – kansli
Johan Johqvist informerade att HFF skall vara närmare
föreningarna för att bistå med stöd, tips och hjälp. HFF
kanslipersonal har fördelat föreningarna mellan sig för
att vara kontaktperson till ett tjugotal föreningar var.





8.5 Diplomerad förening
Andreas Ivarsson berättade om diplomerad förening,
8.6 Domare
Mikael Hansson informerade följande:
• 2-domarsystem
• Max 3 domaruppdrag av HFF/kalendervecka
• Matchfriadagar 2/år, 180328 och 180823
• Matchfria helger i olika serier , serier avslutas
olika helger
• DM och träningsmatcher fördelas 50% på
lördagar, 50% på söndagar
• Beställning av domare till träningsmatcher
senast 15 januari 2018 på ny blankett som finns
på hemsidan
• Inga domare är tillgängliga 27-28/1 2018
• Uppmana era ledare att kontrollera att
domarnas reseräkningar är korrekt och
komplett ifyllda samt läsbara

Målsättning: 1–2 grupper om 4 lag per
kommun, för dam- respektive herr- seniorer.
Anmälan och kontaktperson: I FOGIS senast 10
april 2018.
Anmälningsavgift: Gratis även i år (2018),
urdragning efter anmälan, avgift 300: Distriktdomare till alla matcher. Arrangör av
sammandraget betalar domarna, över spelåret
skall domarkostnaderna bli lika. Mer info efter
anmälningstiden.

8.9 Råd och vård
Peter Upphoff informerade om råd och vård för
idrottsskador.
8.10 HFF inspirationsdag
Carl-Johan Herbertsson berättade om HFF
inspirationsdag som är den 3 februari. Det är 2 spår,
Tränar-/ledarroll samt Hallands fotbollsföreningars
framtida utmaningar och möjligheter.
8.11 HFF årsmöte
Johan Johqvist informerade om HFF årsmöte som äger
rum 22 februari 2018.
Matti Eliasson informerade om valberedningens arbete
för kommande val av HFF styrelse.

8.7 Fotbollsutvecklare
Andreas Ivarsson informerade om fotbollsutvecklare.

8.12 Dialogmöten
Andreas Ivarsson berättade att det har genomförts
träffar med föreningarnas ungdomsansvariga/ledare
kring seriespel, dispenser, administration av seriespel
och plaketter i barn och ungdomsfotboll. 52 föreningar

8.8 Fotboll fitness och motionsfotboll
Andreas Ivarsson informerade om Fotboll fitness,
anpassad fotboll som kan erbjudas till alla.
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10 Sammanträdets avslutning
Johan Johqvist tackar de närvarande för ett bra möte.
Därefter förklarar han 2017 års representantskap
avslutat.

har deltagit representerade på dialogmötens 3 träffar
under hösten 2017.
8.13 Kansli information
Peter Upphoff berättar att HFF kanslipersonal
informerar 2 ggr/år på 4 platser. Målgrupen är
föreningarnas kanslipersonal och andra i föreningen
som har möjlighet att delta på dagtid.

Vessigebro dag som ovan
Johan Johqvist Gert-Inge Svensson
Ordförande
Sekreterare

8.14 Disciplinärenden
Gunilla Gustafsson berättade om de disciplinärenden för
2017 som har behandlats av HFF.

Revisorernas berättelse

Till föreningsstämman i Hallands Fotbollsförbund Org.nr. 849200-0917

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hallands Fotbollsförbund för år 2017.
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
2017 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.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsatta verksamheten. Den upplyser, när så ärtillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsatta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål äratt uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosattande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmarksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
•

att en förening inte längre kan fortsatta verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål ar
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hallands
Fotbollsförbund för år 2017.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund for uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar
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Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebar att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhallanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och provar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet.
Halmstad den
Jan Carlsson
Auktoriserad revisor

2018
Claes Bertil Claesson

Förslag som väckts av Hallands Fotbollförbunds styrelse
Styrelsen föreslår till årsmötet ändringar i HFF stadgar.
Röd text = ny text

Överstruken text = tas bort

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, ta 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.
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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 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 1 december. Rätt att inge
förslag tillkommer inom HFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening.
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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 senaste kalenderår.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste kalenderår.
c. Representantskapets rapport för 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. Fastställande av stadgar för HFF.
10. Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
11. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 22 § andra stycket).
12. 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.
13. Val av Disciplinnämnd (Dpn)
a. Val av ordförande på ett år.
b. Val av 4 ledamöter på ett år.
14. 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.
15. Val av HFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant för denne (dessa får inte tillhöra
SvFF:s styrelse).
16. Val av ombud jämte suppleanter till SvFF:s årsmöte.
17. Beslut om val av ombud till HIF:s årsmöte jämte erforderligt antal suppleanter.
18. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
19. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår.
20. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
21. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 11 §.
22. 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. eller till Dpn.
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 § 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
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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. 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
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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 1-3, 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 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 vid omröstning enkel majoritet förutom vid lika röstetal då ordförande har
utslagsröst, undantaget bestraffningsärenden 14 kap. RF:s stadgar.
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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 annat organ. Styrelsen
utser ordförande och övriga ledamöter i sådant organ samt fastställer vid behov dess instruktioner. Om inte annat
föreskrivits är kommitté, 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, Domare, Disciplin
Styrelsen har rätt att tillsätta de kommittéer och 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.

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.
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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.

25

Valberedningens förslag till nya ledamöter i distriktsstyrelsen
Patrik Annervi 47år, från Falkenberg, valberedningens förslag till ny
ledamot för 2 år.
Meriter som spelare: Skrea IF, Lundens AIS, Stafsinge IF, HÅFF
Meriter som ledare: Ungdomsledare i Skrea IF och Vinbergs IF,
Ordförande i Vinbergs IF.
Lever efter: Att våga är att göra
Favorit lag: Vinbergs IF, Tottenham Hotspurs
Valberedningens motivering: Patrik har erfarenhet som både tränare och
som styrelseordförande inom klubblagsfotbollen i Halland, där han tar
stort ansvar och har utveckling i fokus. Han har en god
organisationsförmåga, är strukturerad, tydlig i sitt ledarskap och en god förmåga att arbeta långsiktigt. Att
Vinbergs IF blev utsedd till ”Årets barn- och ungdomsförening 2017” vid Fotbollsgalan i november 2017 visar att vi
har en person som arbetar i den anda som vi håller högt inom Hallandsfotbollen.
Frida Samuelsson, valberedningens förslag till ny ledamot för 2 år.
Född på Orust men flyttade till Halland för 10år sedan för att läsa idrottsvetenskap
med inriktning pedagogik. Till vardags jobbar jag som ungdomsinstruktör för Hallands
4H, där de största arbetsuppgifterna är projekt och styrelsearbete.
Fotbollen har alltid varit en del av mitt liv, där jag bland annat har spelat själv, vart
distriktsdomare på både herr och damsidan, ingått i olika projekt – senast SvFF
Engagera Flera, suttit med i klubbstyrelser m.m. För tillfället är jag verksam i IS Halmia
men har ett antal andra halländska klubbar i ryggsäcken.
Valberedningens motivering: Frida är en engagerad och framåtsträvande person som
genom sitt engagemang drivs av att utveckla fotbollen i Halland. Frida har erfarenhet
av styrelsearbete i en förening, men även av arbete på kommitténivå i Hallands
Fotbollförbund. Utöver hennes intresse för organisationsutveckling hittar vi även Frida
på fotbollsplanen som tränare för ett seniorlag. Tidigare har hon även tränat yngre
fotbollslag i Halland. Frida har studerat Idrottsvetenskap på Högskolan i Halmstad och
arbetar idag på 4H vilket medför en god föreningskunskap.

Cristel Brorsson, valberedningens förslag till ordförande för 2018.
Cristel Brorsson, har en gedigen fotbollsbakgrund.
Hon är i dag ledamot i Hallands Fotbollförbunds styrelse, men har under mer än ett
kvarts sekel även varit verksam i olika kommittéer och som matchdelegat inom
Svenska Fotbollförbundet.
Hon har också haft Uefa-uppdrag och var platschef i Halmstad under dam-EMslutspelet i Sverige 2013.
Valberedningens motivering: Hallands fotbollförbund har genom de sista åren
sjösatt ett antal nya projekt och gått i bräschen för en del förändringar. Det är nu
viktigt att vi även för detta i hamn. Därför anser vi att Cristel som varit med på hela
resan och är väl insatt är den mest lämpade personen att leda Hallands
fotbollförbund framledes. Cristel har en stor erfarenhet av Hallandsfotbollen och ett
brett kontaktnät som vi tror skall vara till nytta och glädje för oss. Hennes kompetens
och engagemang har varit viktiga punkter i vårt val. Att Hallands fotbollförbund efter
100-år av manligt styre nu kan få en kvinnlig ordförande är också glädjande.
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Arbetsplan 2018

Styrelsen har fram tre övergripande målområde och under dessa formulerat ett önskvärt tillstånd 2022. Under
respektive område har kommittéer och arbetsgrupper definierat aktiviteter som planeras att genomföras under
2018 och framåt.
De tre målområdena med önskvärt tillstånd är:

Fler aktiva, längre
2022 har antalet aktiva spelare, aktivitetsledare, organisationsledare, domare, lag och övriga
funktionärer ökat. Fotbollen i Halland anlägger alltid ett hälsoperspektiv i sitt utövande med ett
inkluderande och livslångt deltagande som inriktning. Anläggningarna har utvecklats så att alla som vill
har möjlighet att spela och träna fotboll, Futsal samt Beachsoccer utifrån sina förutsättningar året runt.

TK
Område:
Motionsfotboll
Alternativa spelformer 9mot9 och 11mot11
Futsalsektioner
Motionsfotboll futsal
225 domare år 2022

Aktiviteter:
Aktiv marknadsföring motionsfotboll
Tidig information om futsal (mars)
Marknadsföring till föreningar och domare om futsal
Inbjuda till utvecklingsserier klass 1-2 damer, 9mot9 och 11mot11
Inbjuda till utvecklingsserier klass 2-3 herrar, 9mot9 och 11mot11

UK
Arbetsgrupp Inspirationsdag
Jobba med engagemang och passion. Vilka parametrar gör att man vill engagera sig med ”passionerat”
engagemang?
Uppmuntran, förstärker viljan att delta och därmed fortsätta spela fotboll och idrotta.
Fler anläggningar för spontanfotboll måste till för att fler skall lira fotboll.
Inventera representanter från kommunen deltar på konferensen där de få inblick i fotbollens organisation men
inte minst fotbollen folkrörelse.
Arbetsgrupp för barn- och ungdomsfotboll
Ta fram förslag på seriespel
Främja inkludering för alla
Ta fram rekryteringspaket/manualer av LFS riktat mot nya spelare 6år, 10-12 år och behållarperspektiv
Info om genomförda utbildningar i föreningsmiljö
Arbetsgrupp anläggning
Skapa minst 2 påverkansmöten med varje kommun under 2018-2022 för att förmedla behovet av
anläggningsutveckling och påverka anläggningsutveckling. Gäller nybyggnation, upprustning och renoveringar.
Under 2018 inventera befintliga anläggningar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med utgångspunkt ”Alla är olikaolika är bra”.
Samtliga kommuner och föreningar skall 2019-2022 ha uppmärksammats och bearbetats om att anläggningarna
skall vara tillgängliga för alla.
Arbetsgrupp föreningsutveckling
Fotboll Fitness utifrån ett hälsoperspektiv, stötta föreningarna att starta (Följa upp Fotboll Fitness FAR)

Fair-play
2022 har attityden kring fotbollen, dess tävlingar och träningar förändrats så att alla i och kring fotbollen
agerar utifrån fair play och respect. Innebörden av Grönt kort – Leda laget och Grönt kort – Leda
matchen är känd och respekteras av alla inblandade. Det föredömliga uppträdande präglar den
halländska fotbollen. Detta märks bl.a. genom att varningar, avvisningar och utvisningar för oönskat
uppträdande och respektlöst beteende sker ytterst sällan. Samtliga inblandade tar sitt ansvar för att
matcher och träningar genomförs i positiv och utvecklande miljö.
27

TK
Områden:
Information regel i FOGIS
Utbildning RB/TB efterlevnad
TK konsekventa ärende (information)
Kunskap om anmälan
Underlag till anmälan (Mall)
Attityd

Aktiviteter:
Information med HFF-dag, seniorer + ungdomar. Föreningsrepresentant.
Våren 2018 endast för domare.
HFF-dag Allianser

UK
Arbetsgrupp Inspirationsdag
Värdegrunder och attityder på och kring planen är viktiga att föra fram till diskussion. Detta måste diskuteras
oavbrutet för att få förändring inom idrotten.
Ledarollen
Spelarrollen
Föräldrarollen
Utbilda. Utbildning avseende värdegrunderna i svensk idrott är av högsta prioritet att lyfta fram och utbilda i.
Gäller först och främst ledare som i sin tur bör/skall utbilda spelare och föräldrar om dessa värdegrunder.
Grönt kort: ledare -föräldrar
”Alla är olika olika är bra”- utbildning samt dialog runt dessa frågor måste genomföras.
Utvärdera varje år avseende Fairplay inom svensk och halländsk fotboll
Arbetsgrupp för barn- och ungdomsfotboll
Fortsätta att rekommendera matchvärdar
Verka för attitydförändring (framförallt pojkar 12-19 år) genom samtal innan match med lagen och
värdegrundsarbete
Mäta antalet ärenden
Mäta antalet matchvärdar
Arbetsgrupp evenemang
Genomföra 5 fair play matcher/år
Dela ut fair-play pris på representantskapet till dam- och herrlag
Arbetsgrupp föreningsutveckling
Utbilda föreningsambassadörer
Följa upp ambassadör och matchvärd

Utvecklande
2022 är fotbollsmiljön i Halland utvecklande för alla inblandade. De halländska föreningarna står väl
rustade inför kommande utmaningar, ledare och funktionärer inom fotbollen är trygga i att
verksamheten sker i en ständigt utvecklande miljö. Regelverket utvecklas kontinuerligt för att möta
framtida krav på flexibilitet och allas behov till att bli sedda och positivt bemötta. HFF instruktörer är
föredömen med nödvändig kompetens för att kunna agera utvecklande, stöttande och i samverkan med
föreningarna. Föreningsutbildningar sker alltid i rätt miljö. De halländska föreningarna samverkar med
fotbollens bästa för ögonen. All barn- och ungdomsfotboll bedrivs utifrån barnens perspektiv.

TK
Område:
Regelbunden översyn RB/TB
Samtliga former av fotboll SvFF
Mentorer för steg 1 domare
Steg 1 inbjudan till ungdomsdomare

Aktiviteter:
Mentor för nya domare (1-3 år)
Steg 1 för kvinnliga domare, riktad marknadsföring
Genomgång RB/TB futsal
2-domarsystem
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Fler kvinnliga domare
2-domarsystem

UK
Arbetsgrupp Inspirationsdag
Skapa och förbättra samarbetet mellan föreningarna
Vuxen nivå - alliansen
Barn- & ungdomsnivå Främja barnfotboll genom samarbete utbildning & träning. Flexibilitet i seriespel i yngre
åldrar.
Se individen och låta spelare ”hamna” rätt i sin spelutveckling
Se på framtida föreläsningsämnen som lyfter dessa delar inom fotbollen
Utveckla tränare & ledare
Utveckla spelare i en positiv och utvecklande miljö
Kunskapsnivå på ledarna
Skapa att det är attraktivt att delta
Engagemang, Passion, Attityd, Glädje & drömmar
Föreningsutveckling - Utbilda föreningens organisationsledare samt styrelse i föreningslära. Uppmuntra vid
föreläsningar om de ungas viktiga roll att engagera sig i föreningen. Uppmuntra vikten av att samarbete mellan
fotbollsföreningarna men också lyfta fram samarbetet med annan idrott och fritidsverksamhet.
Arbetsgrupp för barn- och ungdomsfotboll
Genomföra dialogmöten inkl tävlingsinformation
Kontinuerligt utvärdera tävlingsformer, se över och förändra
Följa upp genomförande
Verka för att hålla kvar ungdomarna i ungdomsfotbollen.
Arbetsgrupp anläggning
Genomföra 3 planskötarutbildningar år. Konstgräs steg 1 och Naturgräs steg 1 och 2
Genomföra 10 föreningsbesök per år med inriktning på energi-och miljöområdet bestående av kartläggning och
information.
Inspirera och få 10 föreningar att upprätta energi-miljöpolicy i samverkan med SISU, 2018-2022
Upprätthålla information om konstgräs och miljöaspekterna med utgångspunkt från forskning och vetenskaplig
fakta genom att bjuda in till en informationsträff per år i frågan.
Arbetsgrupp föreningsutveckling
Skapa(utb gr) grönt kort för styrelser. Inkl "Alla olika"-projektet
Erbjuda styrelseledamöter kortare web-kurser utifrån olika funktioner(sisu)

Inkomst- och utgiftsstat 2018
Styrelse, kansli
Disciplin-, Domar- och Tävlingskommittén
Utvecklingskommittén
Totalt
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Intäkter
3 554 529
429 000
2 970 800
6 954 329

Kostnader
4 076 462
193 402
2 684 464
6 954 329

Ärenden vid SvFF Förbundsmöte 2018

Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets (Förbundet) stadgar
vid Förbundets förbundsmöte lördagen den 24 mars kl. 10.00 i Vasateatern, Stockholm.
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 2017
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2017
d) Representantskapets rapport för 2017
e) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och Appellationsnämndens
rapporter för 2017
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2017 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 2018.
26. Fastställande av budget för 2018.
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

Vinbergs IF för årets barn- och ungdomsförening i Halland och i Sverige 2017

Utmärkelser

Tavla – Lars-Erik Carlsson, 55 år som förtroendevald
SvFF Förtjänsttecken i silver, Sven Karlsson Tölö IF
SvFF Förtjänsttecken i silver, Lena Frykberg Tölö IF
SvFF Förtjänsttecken i silver, Ronny Norberg Tölö IF
SvFF silvernål domare, Linuz Söderberg

Avtackningar

Johan Johqvist, ordförande
Carl-Johan Herbertsson, styrelseledamot

HFF informerar
HFF verksamhet

Barn- och ungdomsfotboll
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HFF samarbetspartners
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