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Gotlands Fotbollförbunds Årsmöte 2018
Torsdagen 1 mars, klockan 19,00 BW Strand Hotel, Visby

Föredragningslista
Inledning
1.
2.
3.
4.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt förrätta
erforderlig rösträkning
5. Behandling av:
a) Styrelsens årsberättelse för 2017
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017
c) Representantskapets rapport för 2017
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balansräkning per den 31 december och beslut i anledning av
resultatet enligt fastställd balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och representantskapet
9. Val på ett år av ordförande i styrelsen då mandattiden går ut för: Monica Hjerp
10. Val av fyra styrelseledamöter då mandattiden går ut för: Susanne Appelgren, Britt
Nordström, Mats Englund och Sven-Åke Håkansson.
11. Val på ett år av två revisorer jämte suppleanter. Nuvarande: Anita Levander och Britt
Landergren Wolter, ordinarie, Alf Andersson och Lennart Ahlgren, suppleanter
12. Val av ordförande och fyra övriga ledamöter i valberedningen. Nuvarande: Olle
Björklund, ordförande, John-Erik Larsson, Lena Vallervind, Henrik Beijer och Frida
Myrvälder
13. Val av ledamot i GFF:s Representantskap jämte personlig suppleant för denne
14. Val av ombud jämte suppleant till SvFF:s årsmöte
15. Val av ombud jämte suppleant till SvFF:s Representantskap
16. Val av ombud till GI:s årsmöte
17. Fastställande av verksamhetsplan för 2018
18. Fastställande av budget för 2018
19. Behandling av förslag från styrelsen
- Ekonomiska föreskrifter 2018
20. Behandling av motioner
21. Meddelanden
22. Årsmötets avslutning
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Röstlängd
3 § 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 skall ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att
utöva föreningens rösträtt anges.
Röstlängd för Gotlands Fotbollförbund 2018
Förening

Lag

Röster

Förening

Dalhem IF
Fardhem Garda BK
FC Copa
FC Gute
Fårösund GoIK
Hangvar SK
IF Hansa-Hoburg
IFK Visby
Klintehamn
Kappelshamns IK
Levide IF
När IF
P18 IK
Stenkyrka IF
Visby AIK
Visby BoIS
Väskinde AIS

5
4
1
7
2
2
2
7
2
1
2
1
5
4
3
2
3

3
3
1
3
2
2
2
3
2
1
2
1
3
3
2
2
2

Barlingbo
Fardhem IF
Gotlands Bro SK Hemse BK
IK Graip
Lärbro IF
P18 DFF
Roma IF
Visby IF för integration
och hälsa
-

1
1
1
1
1
1
1
1

Summa

46
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Lag

53

Röster

1

Inledning
När vi summerar 2017 kan vi se tillbaka på ett otroligt fotboll- och futsalår för Gotland! Eller
vad sägs om detta axplock;
- 3 tjejer i Damallsvenskan från Gotland, Clara Markstedt, Anna Oscarsson och Alma
Nygren där Anna dessutom blev seriesegrare med Linköping och spel i Champions
League, Alma fick fart på målskyttet i Hammarby igen och Clara är viktig spelare i
Vittsjö.
- 2 målvakter från Gotland i Herrallsvenskan, Lukas Jonsson, Sirius och Anton
Fagerström, Örebro. Det blev dock inte så mycket speltid vilket så klart är tråkigt.
- Islands Games genomfördes på Gotland och i den största fotbollsturneringen till
antalet lag hittills i NWIG-historien tar Gotlands tjejer guld och killarna slutar på 6:e
plats. De bästa resultaten sedan starten 1985 vilket media på Gotland missade i sin
rapportering under veckan. Läs mer om NWIG på sidan 18.
- Landskamper i Futsal för SvFF:s herrlandslag mot Wales i ICA MAXI arena. Den första
landskampen i arenan blev alltså fotbollens! P18 IK genomförde arbetet runt omkring
tillsammans med personalen på GFF kansli på ett alldeles utmärkt sätt. Tack för
detta!
- Ungdomslandslagsspelare i Ebba Ronquist, Agnes Nilsson, Alma Nygren och i U23
Anna Oscarsson. Anton Nygren blev kallad till landslagssamling.
- Superettan domare i Adam Ladebäck. En mycket bra förebild för våra domare och
bevis för att gotlandsdomare kan nå långt.
- Div. 2 och 3 herr och damserie i Futsal på Gotland.
- Starkt och engagerat integrationsarbete i flera föreningar på Gotland.
- Fotbollsfest som avslutning och prisutdelning på fotbollsåret väcktes till liv igen.
Allt detta (och sannolikt har jag glömt saker) plus vår egen serieverksamhet och 7 lag i olika
serier på fastlandet där alla lag visade att Gotland ska vara med och inte är någon slagpåse.
Trots detta behöver vi bli fler spelare, domare, verksamhets- och organisationsledare inom
Gotlands FF, alltså både på förenings- och distriktsnivå. Här behöver alla hjälpas åt att
marknadsföra vår underbara idrott genom att hela tiden prata om fotbollen på bästa sätt.
Prata med folk, sök upp folk, dammsug i och utanför förningarna för att hitta intresserade.
Under året har SvFF valt att öka på distriktsbidragen vilket har gett Gotlands FF möjlighet att
satsa ännu mer på fotbollsutveckling. Dennis Gabrielsson har besökt ett antal föreningar och
stöttat ledarna i sina tränarroller genom Idrottslyftet under året. Denna möjlighet finns kvar
trots att Dennis har lämnat Gotland för Djurgårdens damlag i damallsvenskan som
assisterande tränare. Lycka till Dennis!
Gotlands FF:s styrelse har från årsskiftet valt att anställa Kristoffer Ahl för att jobba med vår
fotbollsutveckling där spelarutbildning och NIU är två av flera viktiga ben. Samtidigt har
styrelsen för Gotlands FF beslutat att ”plocka hem” planering och organisation av vår övriga
utbildning på domar- och tränarsidan så nu är det till kansliet och Kristoffer ni vänder er för
hjälp med dessa utbildningar. Detta är för att få en helhet i utbildning och utveckling av
gotländsk fotboll. Övrig föreningsutbildning basar SISU för. Vi hälsar Kristoffer välkommen!
Stort tack till alla som på något sätt varit engagerade i den gotländska fotbollen 2017. Ni är
guld värda! Så blickar vi framåt mot ett spännande fotbollsår 2018.
Monica Hjerp ordförande Gotlands FF
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Gotlands Fotbollförbund
Avgiver härmed följande verksamhetsberättelse för det 97:e verksamhetsåret
Förbundsstyrelse
Ordförande Monica Hjerp
Vice Ordf. Niclas Callenmark
Adj. Sek.
Thomas Wessman
Ledamöter Sven-Åke Håkansson
Britt Nordström
Jan Lindell
Bo Darvelid
Mats Englund
Susanne Appelgren
Patrik Vesterlund

Hedersordförande
Hedersledamot

Hans Rosengren
C. Martinsson

Tävlingskommitté
Utbildningskommitté
Ordförande Sven-Åke Håkansson
Ordförande Mats Englund
Sekreterare Claes Pettersson
Sekreterare Thomas Wessman, adjungerad
Ledamöter Cecilia Hagvall
Ledamöter Peter Nilsson
Nils-Erik Folebo Lundberg
Magnus Nilsson
Gunnar Nyström
Björn Grönlund
Per Olausson
Dennis Gabrielsson
Hardy Hanqvist, adjungerad

Anläggningskommitté
Ordförande Niclas Callenmark
Ledamöter Hans Rosengren
Hans Lindkvist

Marknadskommitté
Ordförande Jan Lindell
Ledamöter Monica Hjerp
Thomas Wessman, adjungerad
Susanne Appelgren
Patric Vesterlund

Revisorer
Anita Levander
Britt Landergren Wolter
Suppleanter Alf Andersson
Lennart Ahlgren

Valberedning
Ordförande Olle Björklund
Ledamöter Henrik Beijer
John-Erik Larsson
Frida Myrvälder
Lena Vallervind
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Representanter och ombud vid genomförda möten
Svenska Fotbollförbundets Årsmöte.
Ombud: Monica Hjerp och Niklas Callenmark
Gotlands Idrottsförbund/SISU:s årsmöte.
Ombud: Monica Hjerp, Niklas Callenmark, Mats Englund och Jan Lindell
Svenska Fotbollförbundets representantskap.
Ombud: Sven-Åke Håkansson och Claes Pettersson

Representantskapet GFF 2 december 2017
Förening

Representant

Förbundets representanter

Dalhem IF
Fardhem Garda BK
FC Gute
Fårösunds GOIK
Hangvar SK
IFK Visby
Levide IF
När IF
P18 IK
Visby AIK
Stenkyrka IF
Roma IF

John-Erik Larsson
Urban Olofsson
Dick Svennefelt
Hans Rosengren
Johan Bengtsson
Tommy Kihlman
Peter Edlund
Carina Thorén
Michael Tano
Thomas Lundblad
Roger Stenström
Erik Österlin

Monica Hjerp
Niklas Callenmark
Bo Darvelid
Mats Englund
Jan Lindell
Susanne Appelgren

Gotlands Fotbollförbund representantskap lämnar härmed följande rapport över
verksamheten 2017. Ordinarie möte genomfördes 2 december 2017.
Antal röstberättigade ledamöter fastställdes till 18 röster, 12 förenings- och 6 styrelseröster.
Beträffande motioner från föreningarna. Två inkomna motioner.
Motion från Krister Fingal FC Gute:
Att GFF ska tillämpa något av följande förslag angående DM för 2018.
1. FC Gute seedas i turneringen och deltar först i semifinal och eventuell finalmatch,
detta med bakgrund som högst representerade herrlag på Gotland. Semifinal
samt final spelas på förutbestämda datum på onsdagar.
2. Gruppspel i DM genomförs under två helger i januari och februari. Semifinal samt
final spelas på förutbestämda datum på onsdagar.
3. Gruppspel i DM skall vara färdigspelat senast sista februari. Semifinal samt final
spelas på förutbestämda datum på onsdagar.
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förbundsstyrelsens förslag blir att yrka avslag på FC Gutes motion med hänvisning till ny text
där herrlag i division 3 eller högre blir erbjudna semifinalseedning. Se DM - 2 kap. 6§
Representantskapet beslutar att avslå motionen från Krister Fingal och besluta enligt
förbundsstyrelsen förslag.
Motion från Michael Tano P18 IK:
Angående lagen i F13.
Jag anser att det borde stå i tävlingsbestämmelsen att motståndarlaget starkt
rekommenderas att ta hem sina spelare i en tänkt linje som bör ligga c: a 15 meter in
på anfallandes lags planhalva. Självfallet skall detta gälla även 5 mot 5 och 7 mot 7
men då bör avståndet ifrån mittlinjen justeras efter storleken på fotbollsplanen.
Förbundsstyrelsens förslag blir att yrka på avslag på P18 IK:s motion och att GFF inväntar
SvFF:s nya bestämmelser för barn- och ungdomsfotbollen som kommer att fastställas vid
SvFF:s representantskapsmöte 1 december 2017.
Representantskapet beslutar att avslå motionen från Michael Tano och besluta enligt
förbundsstyrelsen förslag
Förbundsstyrelsen föreslår ett tillägg i Gotlandsrutan som avser WO. 2 kap. 21§. Det är
samma text som SvFF lägger till för förbundsserierna.
Beträffande förbundsstyrelsens förslag om fastställande av distriktsserierna 2018 beslutar
Representantskapet att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
Beträffande förbundsstyrelsens förslag om domartillsatta matcher/serier 2018 beslutar
Representantskapet att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
Beträffande förbundsstyrelsens förslag om SvFF tävlingsbestämmelser 2018 och
representationsbestämmelser 2018 med GFF tillägg beslutar representantskapet att bifalla
förbundsstyrelsens förslag.
Beträffande förbundsstyrelsens förslag om förslag på speldagar i distriktsserierna 2018
beslutar representantskapet att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
Beträffande förbundsstyrelsens förslag om seriesammansättning Div. 2 dam
kompletterande tävlingsbestämmelser 2018 beslutar representantskapet att bifalla
förbundsstyrelsens förslag.
Beträffande förbundsstyrelsens förslag beträffande fastställande av avgifter 2018 beslutar
representantskapet att förslaget lämnas till årsmötet för beslut.
Representantskapets protokoll, tävlings och representationsbestämmelser finns i sin helhet
på vår webbplats: gotland.svenskfotboll.se.
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har under 2017 arrangerat flera informationsträffar gällande
ungdomsserier med föreningarnas ledare som är direkt knutna till serieverksamheten.
Tävlingskommittén har administrerat de gotländska serierna samt division 2 östra Svealand
för damer och förbundsserien U17 för Pojkar. DM har genomförts för damer och herrar där
segraren är kvalificerad för svenska cupen. I futsal genomfördes SM kval för pojkar och
flickor 15 och 17 år samt futsalserier för herrar och damer under hösten. Ett antal kontroller
såsom licenskontroll och kontroll av ackumulerade varningar har genomförts under året.
Hardy Hanqvist och Sven-Åke Håkansson representerade Gotland FF vid SvFF:s
tävlingskonferens. Monica Hjerp, Sven-Åke Håkansson, Mats Englund, Hardy Hanqvist,
Thomas Wessman, Bo Darvelid, Jan Lindell och Susanne Appelgren representerade Gotland
FF vid Svealandskonferensen.
Tävlingskommittén har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Disciplinutskottet
Bestraffningsärenden
Dispensansökningar
WO-matcher
Tillståndsansökningar

22st
10st
4st
6st

(2016 26st) Ordförande: John-Erik Larsson
(2016 8st) Ledamöter: Hardy Hanqvist
(2016 6st)
Leif Pettersson
(2016 7st)
Sven-Åke Håkansson
Claes Pettersson

Domarutskottet
Cecilia Hagvall, ordförande, Nils-Erik Folebo Lundberg och Per Olausson.
Under våren gick elva personer i blandade åldrar grundutbildningen till fotbollsdomare,
varav en tredjedel fortsatt som aktiva domare i domarfamiljen.
Yunus Emre Tekkesin, Hugo Wennström och Jesper Romin gick steg 2 under
våren/sommaren. Rickard Gyllgårde har tillsammans med John Johansson agerat som Coach
för division IV-gruppen. Observatörsverksamhet har funnits, dock i begränsad utsträckning.
Det har varit hård belastning på vår domargrupp och de har gjort ett fantastiskt arbete under
den gångna säsongen både på plan och vid sidan av som goda ambassadörer för
domarfamiljen. 28 domare har utfört 709 domaruppdrag under året.
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10

11

12

Deltagande lag
9 mot 9

Deltagande Lag
9 mot 9

Deltagande Lag
7 mot 7

Deltagande lag
7 mot 7

Pojkar 13

Pojkar 12

Pojkar 11

Pojkar 10

FC Gute 1
IF Hansa Hoburg
IFK Visby 1
IFK Visby 2
Klintehamn/Levide
Lärbro IF
Visby AIK 1
Visby AIK 2
Visby AIK 3
Väskinde AIS

Gotlands Bro OK
Fardhem Garda BK
FC Gute 1
FC Gute 2
IFK Visby
Klintehamns IK
Visby AIK
Visby Bois

Dalhem IF
FC Gute
Fårösunds GOIK
IFK Visby
Levide IF
Roma IF
Visby AIK
Visby BOIS
Väskinde AIS

FC Gute 1
FC Gute 2
FC Gute 3
FC Gute 4
IF Hansa Hoburg
IFK Visby 1
IFK Visby 2
P18 IK
Roma IF

Deltagande Lag
5 mot 5

Deltagande Lag
5 mot 5

Deltagande Lag
9 mot 9

Deltagande lag
7 mot 7

Pojkar 9

Pojkar 8

Flickor 13

Flickor 10

Dalhem IF
Gotlands Bro SK
Hemse BK
IFK Visby
Lärbro IF
Roma IF 1
Roma IF 2
Visby BOIS 1
Visby BOIS 2
Väskinde AIS

Fardhem Garda BK
FC Gute 1
FC Gute 2
Fårösunds GOIK
IFK Visby 1
IFK Visby 2
IK Graip
Levide IF 1
Levide IF 2
Roma IF 1
Roma IF 2
Visby BOIS 1
Visby BOIS 2

Deltagande lag
5 mot 5
Flickor 9
Dalhem IF
IFK Visby
Levide IF
P18 IK 1
P18 IK 2
Väskinde AIS

Fardhem Garda BK Fardhem Garda BK
Hangvar SK
Bro SK/Hangvar SK 1
Klintehamns IK
Bro SK/Hangvar SK 2
P18 IK 1
IFK Visby
P18 IK 2
Levide IF
Roma IF
Visby BOIS 1
DM Damer
Visby BOIS 2
Final
Stenkyrka IF-P18 IK
0-6
DM Herrar
Semifinal
FC Gute-Levide
2-0
IF Hansa Hoburg-Dalhem IF
1-6
Pojkar/Flickor 7 3 mot 3 Final
Dalhem IF, FC Gute 3 lag Dalhem IF-FC Gute
3-2
Fårösunds GOIK 2 lag
Svenska cupen Herrar
Gotlands Bro SK,Hemse BK Dalhem IF-Aspudden
0-1
IF Hansa Hoburg 2 lag
Svenska cupen Damer
IFK Visby 2 lag, Levide IF Bollstanäs-P18 IK
4-3
Klintehamns IK 2 lag
Kval till div 4 herrar
Visby BOIS 3 lag,
Visby BOIS-IF Hansa Hoburg 0-2
Väskinde AIS 2 lag
IF Hansa Hoburg-Visby BOIS 3-0
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Utbildningskommittén
NIU (Nationell idrottsutbildning)
Nationell idrottsutbildning på Wisbygymnasiet har under året haft följande deltagande:
6 elever födda 1998 gick sista terminen under våren. Åk 1, 9 elever. födda 2001. Åk 2, 10
elever. födda 2000. Åk 3, 13 elever. födda 1999. Totalt 32 elever.
Utbildningen har bestått av fotboll och träningslära med mental träning, idrottens
organisation, hälsoperspektiv och fysiska tester. De elever som har utökad studiekurs och
därmed får 500 poäng, besökte Bergamo i Italien under våren för träningsläger och utbyte.
Landslagets Fotbollsskola
Åtta föreningar genomförde Landslagets Fotbollsskola 2017. Antalet ungdomar totalt som
anmälde sig var 491. Ett 50-tal ledare har fått möjlighet att utveckla sitt ledarskap.
Tränarutbildning
Typ av utbildning

Antal tillfällen

Deltagare

Tränarutbildning C
Domarutbildning steg 1
Tränarutbildning B ungdom
Futsaldomarutbildning
Fortbildning futsal
Fortbildningsutbildning tränare
Målvaktstränarutbildning C
Fortbildningsutbildning futsal

3
1
1
3
1
1
1
1

34
10
8
32
12
8
10
12

Idrottslyftet
507 522: - har under året fördelats till de gotländska fotbollsföreningarna. Föreningarna har
sökt fasta paketlösningar och även genomfört egna projekt som de har beviljats medel för.
De som gått tränarutbildningar på Gotland har fått full täckning för detta.
Spelarutbildning/Distriktslag
F 13 (-04)
Här har vi genomfört två träningar på våren och en på hösten. Åldersgruppen består av ca 30
intresserade spelare.
F 14 (-03)
Här planerades det tidigt in fem utbildningstillfällen för denna åldersgrupp, varvid fyra
stycken genomfördes.
Det finns ca 25 st. F03 som är aktiva på Gotland. På samlingarna har ungefär 22 st. varit med
och genomfört träningar med inriktning på spelförståelse och samarbetet.
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F 15 (-01)
En åldersgrupp med ganska få spelare och framför allt där det saknas målvakter, vilket fick
till följd att när vi deltog på årets höjdpunkter Enköping lägret och Halmstadlägret, fick vi
låna in en målvakt ifrån Stockholm. Här kan också nämnas att de uttagna spelarna till
Halmstad kom från fyra olika klubbar, vilket inte är så vanligt.
Under veckan i Halmstad genomförde vi fem träningspass och spelade tre matcher, en vinst
och två förluster. En mycket lärorik vecka för såväl spelare som för oss ledare.
Agnes Nilsson P 18 blev efter Halmstadslägret uttagen till ett landslagsläger och sedermera
även uttagen till det slutliga landslaget som matchade mot Norge i två landskamper under
hösten!
F 16 (-00)
Vår verksamhet i den här åldersgruppen var i år fokuserad till perioden oktober – november,
efter seriespelet för tjejerna. Vi genomförde 5 träningstillfällen som förberedelse till
gruppspelet i CUP KOMMUNAL som för vår del spelades i Stockholm. Vi mötte Stockholm
och Västmanland, två mycket starka och stora distrikt. Resultatmässigt förlorade vi med
stora siffror men utifrån våra förutsättningar jämfört med motståndarnas finns det mycket i
tjejernas prestation som vi är nöjda med. Alla åkte från matcherna med nya lärdomar att ta
med sig vidare i sitt fotbollsliv.
Tipselit flickor
Samarbetet mellan SVFF och Svenska spel har i år inneburit att de mest talangfulla
ungdomarna från distrikten kunnat träffas runt om i landet tre gånger under 2017.
Vi samarbetar med Stockholm, Västmanland, Uppland och Södermanland. Vi har skickat 4–5
spelare varje tillfälle. Innehållet på träffarna är av både praktisk och teoretisk art.
Väldigt givande och nyttigt för våra spelare att få åka på sådana här läger där de kan mäta sig
med övriga distriktens elitspelare.
Ebba Ronqvist P18 har under året främst då på våren varit en startspelare i F00 landslaget.
P 16 (-01)
Vi startade verksamheten 2017 för P 01 med en samling i mitten av juli efter det var
planeringen igång inför årets upplaga av PostNord Cup. När seriespelet var slut började vi
träna mer intensivt, vi genomförde 10 träningar och en träningsmatch där FC Gute U19 stod
för motståndet. I början av november åkte vi med 18 spelare till Uppsala för matcher i Post
Nord cup mot Uppland och Stockholm.
I första matchen ställs vi mot Stockholm och står för en väldigt bra prestation där vi pressar
Stockholm in i det sista. Dag 2 ska vi möta Uppsala och det märks från start att vi har tagit ut
oss maximalt i matchen mot Stockholm. Vi försöker och sliter men energin är inte tillräcklig
denna dag.
Vi som ledare är ändå nöjda med cupen trots två förluster. Vi har en stark grupp människor
som vill bli bättre och jobbar hårt varje träning och match för att visa det.
DFK Leif Eiransson, MVI Gustav Hansson, SU Dennis Gabrielsson
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P 15 (-02)
Den här åldersgruppen har varit mellan 35–50 spelare under 2017.
Vi har genomfört 13 träningar och 2 läger, 1 i Enköping i maj och Utvecklings lägret som
håller till i Halmstad i juli.
Den här gruppen har varit föredömlig i alla avseenden, på träningar, på matcher och utanför
planen har man bidragit till att bli bättre både som fotbollsspelare och som människa.
Vi hade med 20 spelare till lägret i Enköping där vi genomförde 2 träningar och 2 matcher.
Vi gör bra insatser i båda matcherna och är nöjda med det lägret.
Till utvecklings lägret åkte vi med 16 spelare och hade 6 bra dagar med 4 träningar och 3
matcher.
Spelarna visar på lägret åter igen sin vilja att göra sitt bästa och det resulterar i 4 bra
träningar och 3 matcher där vi presterar en fotboll som vi är stolta över.
Efter 6 dagar på västkusten åker vi trötta hem med nya erfarenheter och gott
självförtroende.
DFK Fredrik Karlsson, MVI Gustav Hansson, SU Dennis Gabrielsson
P 14 (-03)
För den här årskullen har vi genomfört 8 träningar och 2 heldagar.
Vi har haft ca 35 deltagare på varje samling.
Samlingarna har präglats av possitionsanpassade spelövningar där vi har försökt att
stimulera spelarnas beslutsfattande.
Ibland har det varit svårt men spelarna visar prov på bra fokus och en vilja att lära.
DFK Patrik Engqvist, MVI Gustav Hansson, SU Dennis Gabrielsson
P 13 (-04)
För öns trettonåriga pojkar hade vi 4 st. samlingar detta år, det har deltagit mellan 30–50
spelare på dessa.
Träningarna har präglats av övningar framförallt i speluppbyggnad och komma till avslut och
göra mål.
DFK Daniel Killgren, MVI Gustav Hansson, SU Dennis Gabrielsson.
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Anläggningskommittén
Anläggningskommittén har under år 2017 haft ett antal möten varav de flesta handlade om
att tillskapa ytterligare en konstgräsplan i Visby samt arrangemanget Island games.
Nedanstående punkter har kommittén arbetat med under året:
• Det har arbetats mycket med att tillskapa ytterligare en konstgräsplan i Visby. Mot årets
slut blev arbetet med att hitta fullständig finansiering färdigt.
• Diskussioner har hållits med Kultur- och fritidsförvaltningen angående särskilda
underhållsbidrag till de anläggningar som var värdar för Island games.
• Diskussioner har hållits med ridsporten om Rävhagen i Visby.
• Diverse kalkyler för fotbollsanläggningar har utarbetats.
Anläggningskommittén har även representerat Gotlands fotbollsförbund vid några möten
med Gotlands Idrottsförbund, Island Games organisationskommitté och Region Gotland.
Vidare har Anläggningskommittén representerat Gotland gentemot svenska
fotbollsförbundets anläggningskommitté.

Marknadskommittén
Genomförda evenemang under 2017 var fotbollsfesten innehållande prisutdelning Årets
Bästa, rådslag, ordförandekonferens, idrottens dag under Almedalsveckan, Island Games,
Svealands konferens samt en dubbellandskamp för herrlandslaget i futsal. I juli deltog vi under
almedalsveckan på idrottens dag. Svenska Fotbollsförbundet stod som huvudarrangör och vi
genomförde arrangemanget. SvFF:s ordförande, Karl-Erik Nilsson besökte arrangemanget. I
september möttes Sverige-Wales i dubbelmöte och resultaten blev en förlust och en oavgjord
för Sverige. C: a 1100 personer såg de båda landskamperna som även tv sändes.
Landskamperna samarrangerades med P18IK. Ordförandekonferensen genomfördes under
oktober och föreningarnas ordförande deltog. Huvudinriktningen på mötet var framtidsfrågor.
Rådslag angående SvFF:s mål och strategidokument genomfördes också i oktober där alla
fotbollsföreningar var inbjudna. I slutet av oktober anordnades en fotbollsfest på restaurang
Wisborg. C: a 120 st. deltog. Under festen delades priser till årets bästa spelare, ledare,
domare samt stora fotbollspriset ut. Varje år arrangeras Svealandskonferensen med
deltagande distrikt från Svealand som är åtta stycken. I år var det vår tur att arrangera. C: a 40
st. deltog.
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Nat West Island Games 2017
NatWest Island Games 2017
Gotland arrangerade NatWest Island Games 24–30 juni 2017 och där Gotlands
Fotbollförbund delarrangerade fotbollsturneringen. Det var den hittills största
fotbollsturneringen med 16 herrlag och 11 damlag och det var en stor utmaning som den
gotländska fotbollen ställdes inför. 2014 bildades den gotländska fotbollskommittén med Jan
Lindell som sportkordinator och då tog arbetet fart på allvar. Övriga i kommittén var Monica
Hjerp (Fotbollförbundets ordförande), Ann Liljeström (ansvarig lagvärdar), Sara Pettersson
och Helena Nirs (arrangemang och kontakt med gotländska klubbarna), Niclas Callenmark
(anläggningar), Mats Englund (ekonomi), Dick Svennefelt (sjukvård/säkerhet), Claes
Pettersson (tävling och kontakt med deltagande öarna), Thomas Wessman (ekonomi och
kansli) och Hardy Hanqvist (domare).De dryga 500 spelarna och ledarna från de deltagande
öarna hjälptes på ett fantastiskt sätt av våra dryga 30 lagvärdar som fick hjälpa till med allt
från tips på matställen till tvätt av fotbollskläder, lån av fotbollskläder och att lagen var i tid
till bussarna.
På våra nio arenor runt om på Gotland ställde klubbarna upp på ett helt fantastiskt sätt med
en arrangörsgrupp för varje förening med 5–10 personer per klubb och med ett antal
frivilliga som hjälpte till vid varje match. Klubbarna hade flera utmaningar med
bevattningsförbud, att samla tillräckligt med funktionärer till matcherna som gick av stapeln
under främst vardagar och en ambitiös målsättning med arrangemangen. De lyckades
fantastiskt tillsammans med Sara Pettersson och Helena Nirs. Uppskattningsvis var mellan
500–1000 personer direkt involverade åtminstone vid något tillfälle under spelen från de
gotländska fotbollsklubbarna. De nio arrangerande klubbarna var Fårösunds GoIK, Stenkyrka
IF, Väskinde AIS, Dalhem IF, Fardhem Garda BK, Hemse BK, Visby BoIS, P18 IK och FC Gute.
Domarfrågan som Hardy Hanqvist och Thomas Wessman fick ta ansvar för lite för sent var en
enorm utmaning då det under 3 av dagarna krävdes 52 domaruppdrag och på Gotland finns
det ungefär hälften så många domare. Med stor hjälp av SvFF som lade en domarutbildning
samtidigt på Gotland lyckades Hardy sätta ihop en domartillsättning som täckte alla uppdrag,
men det var bara precis så att vi klarade av det.
De deltagande öarna var lyriska över bemötandet vid matcherna samt hjälpsamheten från
klubbar och lagvärdar och arrangemanget var mycket lyckat.
Sportsligt gick det mycket bra för de gotländska lagen där herrarna var nära gruppseger och
en plats i semifinalerna och slutade på sjätte plats vilket är det bästa resultatet på länge.
Damerna lyckades ännu bättre och inför ett välbesökt Gutavallen bärgades det historiska
första guldet den 30 juni 2017 efter finalseger med 2–1 mot Isle of Man.
Vi är övertygade om att spelens motto: ”Memories for life” nåddes och att alla inblandade
kommer att komma ihåg denna väldigt speciella sommarvecka 2017.
Claes Pettersson
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Verksamhetsplan 2016–2020
Fotbollsutveckling
•
•
•
•
•
•

Fotbollen ska tillsammans utveckla innehåll och skapa en samlad syn på
spelarutbildning baserat på fotbollens ”Spela Lek och Lär”.
Vidareutveckla ledarskapsbegreppet till att omfatta samtliga ideellt arbetande i
föreningar eller intresseorganisationer inom fotbollen.
Utveckla, anpassa träning, spel och tävlingsformer som möjliggör att fler ges
möjlighet att spela fotboll.
Vidareutveckla och tillgängliggöra målgruppsanpassad utbildning och lärande i
ledarskap och fotboll.
Verka för att barn och ungdomar i organiserad form har möjlighet att utöva fotboll
inom ramen för den ordinarie skoldagen.
Verka för att skapa miljöer där spelare kan utvecklas hela vägen till yppersta elitnivå,
där hänsyn tas till tidig såväl som sen individuell utveckling

Föreningsutveckling
•
•
•
•
•

Skapa plattform för att förstärka det ideella ledarskapets status och attraktivitet.
Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerande organisationer med
välutbildade ledare som speglar samhällets mångfald.
Utveckla våra arbetssätt, metoder och organisationsformer utifrån behoven i stad
och land för att bli mer ändamålsenliga och för att öka fotbollsintresset.
Våra föreningar ska erbjuda alla som vill, oavsett förutsättningar, positiva
hälsofrämjande och utvecklande fotbollsaktiviteter.
Vidareutveckla det effektiva samarbetet med SISU Idrottsutbildarna anpassat till
fotbollens verksamhet.

Förbundsutveckling
•
•
•
•
•

Utveckla ledning, styrning och marknadsanpassning utifrån tillgängliga medel med
god ekonomisk hushållning.
Systematisera arbetet med att synliggöra värdet av att Gotland arrangerar fler
nationella mästerskap samt nationella och internationella evenemang.
Vi tar initiativ till, uppmuntrar och stimulerar till administrativ samverkan.
Vi tar initiativ för att hävda fotbollens intressen i samhället och vår roll som
folkrörelse i debatten.
Utveckla strategier som blir vägledande för och involverar hela fotbollsrörelsen.
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Utvecklingsmål
Ledning och styrning (Styrelse och kansli)
•

Utveckla fotbollens roll som samhällsaktör genom aktiv påverkan och deltagande i
relevanta forum, bl.a. genom fokuserad information till politiker och tjänstemän
• Verka för att arrangera nationella och internationella evenemang
• Utveckla föreningsbesöken tillsammans med föreningarna.
Marknad
•
•
•

Utveckla och arbeta för att fotbollen synliggörs i media och sociala medier
Fortsätta arbeta för att landskamper förläggs på Gotland
Utveckla den årliga fotbollsfesten

Anläggning
Anläggningskommittén planerar att under året arbeta med nedanstående punkter:
•

Vara en resurs för distriktets föreningar i anläggningsfrågor. Arbeta för att tillskapa
ytterligare en konstgräsplan vid Wisbygymnasiet i Visby samt fler och förbättrade
omklädningsfaciliteter till befintliga fotbollsplaner på Gotland.
• Arbeta för att byta ut konstgräsmattan på Rävhagen.
• Arbeta för att befintliga näridrottsplatser modell Kulan underhålls bättre.
Utbildning
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka antalet tränare i föreningarna.
Öka antalet spelare i distriktsverksamheten.
Förse Wisbygymnasiet/NIU med tränarkompetens.
Öka antalet föreningar som bedriver sin spelarutbildning enligt formulerad
spelarutbildningsplan.
Införa nya träningsformer hos föreningar och distriktstränare.
Utveckla tävlingsformer och förenkla regelverket för att öka tillgänglighet och
engagemang.
I samverkan med SISU jobba med föreningsutveckling.
Besöka föreningarna ute i deras verksamhet och informera om träning och utbildning
med mera.

Tävling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka förståelsen för gällande bestämmelser och reglementen.
Öka antalet domare, särskilt kvinnliga domare till minst 3 aktiva.
Föreningsbesök av domare för regelgenomgång.
Varje domare skall ha observationsmatcher.
Skapa och stärka en välmående domarkår.
Flytta fotbollens dag till våren från hösten.
Gåfotboll under fotbollens dag för föräldrar.
Fogisutbildning för föreningarna.
Öka antalet lag för pojkar och flickor.
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Prioriteringar och aktiviteter till 2018-års verksamhetsplan
Dessa prioriteringar och aktiviteter utgår från GFF mål och strategidokument och bereds
under den årliga ordförandekonferensen och av styrelsen/kommittéerna. Aktiviteterna
utformas så att ansvarig kan utses för att genomföra eller driva aktiviteten. De prioriterade
målen är till stor del värdegrunds- och attitydberoende och berör därför många olika
områden. De är en viljeyttring där vi tillsammans kan åstadkomma en förändring som kan
vara svår att mäta. Aktiviteterna och prioriteringarna måste därför återkommande
diskuteras och värderas.
Prioriterade aktiviteter
1. GFF styrelse, kansli och kommittéer ska kontinuerligt träffa och besöka föreningarna i
verksamheten. Även dialogen mellan föreningarna ska utvecklas. Därigenom kan
samarbete och samverkan inom GFF utvecklas.
2. Riktlinjer för kommunikation utarbetas. Detta syftar till att tydliggöra extern och intern
kommunikation, hur olika media ska nyttjas samt olika befattningshavares roller och
ansvar.
3. Media ska användas för att synliggöra fotbollen och påverka beslutsfattare
4. GFF hemsida utvecklas och kompletteras med nyttjande av sociala medier
5. Årscykeln med viktigare aktiviteter och behov av förberedelser utvecklas och
dokumenteras med bred spridning. Det bedöms underlätta samverkan och dialog inom
GFF.
6. Repskapets process utvecklas för att tydliggöra motion – beredning – styrelsens förslag
– föreningarnas beredning – repskap
7. Nyttjande av och långsiktig tillgång till anläggningar utvecklas.
8. Tävlingarna ses över för att premiera spelande. Få föreningarna att prata mer
ungdomsfotboll.
9. Rikta satsning på föreningar i Slite och Hemse

Övriga prioriterade mål
1. Föreningarnas ansvar för intern informationsspridning samt beredning av ärenden
utvecklas. (Årscykel och riktlinjer för kommunikation och GFF hemsida m.m. ska stödja
detta)
2. Kunskap om sammanhanget inom GFF med föreningar – kansli – kommittéer - styrelse
ska utvecklas så att fler kan dela på ansvaret och utveckla kompetens inom spelande –
ledare – domare – styrelse- och kommittéarbete. Vi ska kunna tydliggöra en bred och
djup karriär inom fotbollen på Gotland.
3. Fotbollsgymnasiet, NIU, är viktigt och ska utvecklas mot att innehålla fler
utbildningslinjer.
4. GFF ska bidra till att positivt samarbete inom GI utvecklas – där fotbollen tillåts ta plats.
Effekt av samlokalisering kansli och GI ska nyttjas.
5. Samordning mellan olika idrotter förbättras så att dessa kan kombineras av utövarna.
6. Arbeta för att behålla flera aktiva spelare upp i åldern.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Förbundet är specialidrottsförbund för fotboll, futsal och beach soccer
Gotlands Fotbollförbund skall utveckla, samordna, administrera och skapa förutsättningar
för fotbollen, futsal och beach soccer inom GFF.
Organisation
Förbundet leds av styrelsen och är organiserat i kansli, tävlingskommitté,
utbildningskommitté, marknadskommitté, anläggningskommitté samt ett erforderligt antal
utskott. Kommittéerna leds av en styrelserepresentant.
Chef för kansliet är Thomas Wessman.
Allmänt om verksamhet och ekonomi
Verksamheten har under 2017 följt budget väl.
Likviditeten har varit god och föreningarna har i stort sett skött sina betalningar väl under
2017.
Det har under 2017 fungerat väl med att bemanna NIU och SU. Avtal med
NIU genomförs i samarbete med gymnasieskolan, GI är samordnande organisation på
Gotland.
GFF:s kapitalkrav är efter årets vinst godkänt enl. SVFF krav.
Under 2017 har GFF bestått av 24 aktiva och 4 passiva föreningar.
Resultat och ställning
Under 2017 har förbundets personalkostnader varit något högre än budgeterat.
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:
År
2017
2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

1 140 450

1 229 888

1 477 295 1 236 702

1 212 540

Offentligrättsliga
och övriga
bidrag
Årets resultat

1 364 489

1 124 104

1 096 585 1 082 487

1 052 566

164 839

160 386

51 024

16 215

36 988

518 673

358 287

307 264

291 048

254 060

2,0

2,0

2,5

2,50

2,50

Eget kapital
Personal kansli
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning för Gotlands Fotbollförbund
Räkenskapsår: 2017-01-01- 2017-12-31

INTÄKTER

Not

Perioden

Årsbudget

Netto Omsättning

1)

1 140 450,35

1 104 600,00

Offentligrättsliga bidrag

2)

63 000,00

0,00

Övriga förbundsintäkter

3)

1 301 488,78

1 199 749,00

2 504 939,13

2 304 349,00

S: a Intäkter

KOSTNADER

Förbundets kostnader

4)

-314 605,00

-307 800,00

Övriga externa kostnader

5)

-477 542,00

-495 550,00

Personalkostnader

6)

-1 548 075,75

-1 495 685,00

-0,00

-0,00

-2 340 222,75

-2 299 035,00

Avskrivningar

Summa kostnader
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Verksamhetens resultat

164 716,38

5 314,00

122,39

0,00

0,00

0,00

164 838,77

5 314,00

FINANSIELLA Investeringar
Räntor och fondutdelning

7)

Räntekostnader

ÅRETS RESULTAT

Noter till resultaträkning
Not 1)
Konto 3041–3239 Intäkter från verksamheten: sponsring, tävlingsavgifter av olika slag,
administrationsintäkt domarutbetalningar m.m.
Not 2)
Medel idrottslyftet
Not 3)
Konto 3922–3999 Bidrag från externa, royalty, provision, distriktsbidrag, projektbidrag SVFF,
resebidrag, lönebidrag m.m.
Not 4)
Konto 4020–4246 Verksamhetens kostnader: lägerkostnader, deltagaravgifter, utrustning,
tvätt, plan och hallhyror, priser m.m.
Not 5)
Konto 5010–6997 Lokal-, resor, kanslikostnader mm
Not 6)
Fast anställd personal 2,0 heltid.
Spelarutbildare/idrottsgymnasium
Arvoderade instruktörer
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Not 7)
GFF har under 2017 tagit ut ränta på förfallna fakturor samt påminnelseavgift från 2: a
påminnelsen.
Påminnelseavgift är 50 kr och räntesats fastställs i december inför kommande år genom att
Swedbanks 4 åriga bolåneränta avläses och det blir den ränta som tillämpas det kommande
året, för 2017 2,35 % och för 2018 gäller 2,30 %.
Erhållen bankränta 0 kr.
Ingen fondutdelning har 2017 tagits ut och lagts till resultat.

BALANSRÄKNING

Balansräkning för Gotlands Fotbollförbund
Räkenskapsår: 2017-01-01 – 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Not

2016-12-31

2017-12-31

Inventarier och maskiner

0,00

0,00

Summa Anläggningstillgångar

0,00

0,00

23 235,95

51 128,61

1 098,00

0,00

9)

1 000,00

1 000,00

10)

706 024,19

1 032 322,80

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar

8)

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader
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Kassa, Bank och Fonder

S: a Omsättningstillgångar

731 358,14

1 084 451,41

SUMMA TILLGÅNGAR

731 358,14

1 084 451,41

-358 287,99

-518 672,64

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Balanserat kapital
Årets resultat

14)

-160 384,65

-164 838,77

Leverantörsskulder

11)

-12 744,50

-144 752,00

Övriga kortfristiga skulder

12)

-44 594,00

-35 254,00

Upplupna kostnader/förutbetalda int.

13)

-155 347,00

-220 934,00

-731 358,14

-1 084 451,41

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Noter till balansräkning
Not 8)
Kundfordringar i reskontra
Not 9) Förutbetald lokalhyra förråd.
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Not 10)
Kassa
Bank
E-sparkonto
Fonder

830,00
10 185,88
830 000,33
Anskaffningskostnad

Marknadsvärde

Kapitalvinsts

68 771,32

230 982,29

Bas Mix

28 446,88

54 502,88

Allemansfond Kompl.Bas Bas
Solid

66 954 89

241 528,75

30 000,00

30 651,12

194 173,09

557 665,04

SUMMA

Bokfört fondvärde 2017-12-31 summa: 226 306,59.
Fondernas övervärde gentemot bokfört värde: 331 358,45 kr (277 437,32 kr).
Under 2017 har fondandelar för 55 000 kr sålts vid tillfällen då kursen varit hög.
20 000 kr av dessa har återinvesterats då kursen varit lägre som gett fler andelar.
35 000 kr ligger i fondkassa kontant för återköp då kursen är på lämplig nivå.
Not 11)
Obetalda fakturor tillhörande 2017 inkomna efter årsskiftet.
Not 12)
Särskild löneskatt 2016 (Inbetalas 2018-03-12)
Beräknad löneskatt 2017
Not 13)
Förinbetalda intäkter

11 930,00
12 473,00

900,00

Upplupna semesterlöner

159 750,00

Upplupna lagstadgade sociala avgifter

10 284,00

Förinbetalda extrastöd spelarutbildning

50 000,00

Not 14)
Styrelsen föreslår att årets vinst 164 838,77 kr läggs till det egna kapitalet
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Budget 2018

Budget för Gotlands Fotbollförbund
Räkenskapsår: 2018-01-01 – 2018-12-31

INTÄKTER

Årsbudget i kronor

Netto Omsättning

1 171 600,00

Övriga föreningsintäkter

1 308 160,00

S: a Intäkter

2 479 760,00

KOSTNADER

Förenings kostnader

-276 600,00

Övriga externa kostnader

-525 450,00

Personalkostnader

-1 677 710,00

Avskrivningar

0,00

Summa kostnader

-2 479 760

Verksamhetens resultat

0,00
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Årets Bästa 2017

Utmärkelser 2017

Framröstade av tränarna på Gotland

Utdelade på Gotlands FF:s Årsmöte 3/3

Målvakt

Årets Förening

Sarah Forde
David Thorgren

P18 IK
FC Gute

IF Hansa Hoburg

Back
Ejla Lillro
Sebastian Starkenberg

Stora Fotbollspriset
Lena Vallervind 2016
Ingrid Ahlqvist 2017

P18 IK

FC Gute

Mittfältare

Övriga Utmärkelser

Pauline Mårtensson
Mikael Rynell

P18 IK
FC Gute

Forward
Olivia Yttergren
Marcus Nobell

Dalhem IF
FC Gute

(Delas ut i föreningen)

Domare
Ola Bröms
Ledare
Mikael Persson

FC Gute

Tränare
Jens Wedeborg

FC Gute

Mest Värdefullaste spelare
Pauline Mårtensson
P18 IK
Mikael Rynell
FC Gute
Svenska Spel Ungdomsledarstipendium
Elin Larsson
Fardhem Garda BK
Neng Wanlayaphol
Visby BOIS
GT: s Planens föredöme
Karl-Johan Nilsson
GA Trofén
Pauline Mårtensson
GA Bollen
Marcus Nobell

Hangvar SK

P18 IK
FC Gute
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Anteckningar
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Ett STORT TACK till våra sponsorer!
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