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Hälsinglands Fotbollförbunds årsmöte
Tisdag den 26 februari 2019 kl. 18.30
CFL, Söderhamn
Föredragningslista
Inledning
1
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
2
Fråga om mötets behöriga utlysande.
3
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4
Val av två protokolljusterare samt rösträknare.
5
Behandling av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret.
b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret.
c) representantskapets rapport för det senaste kalenderåret.
6
Revisorernas berättelse.
7
Fastställande av balansräkning per den 31 december och beslut i anledning
av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9
Val på ett år av SDF-ordförande.
10
Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.
(I tur att avgå: Laila Hämäläinen, Brita Östlund-Äng, Örjan Larsson)
11
Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter.
12
Val av ordförande samt fyra övriga ledamöter i valberedningen.
13
Val av HFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant.
14
Val av ombud jämte suppleanter till SvFF:s årsmöte.
15
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.
16
Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
17
Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
18
Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
19
Behandling av motioner som kommit styrelsen tillhanda senast 1 december.
20
Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte.
Avslutning
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns upptagen på
dagordningen för mötet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara
röstberättigade medlemmar i föreningen.
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Föreningar tillhörande Hälsinglands Fotbollförbund och anslutna till Svenska
Fotbollförbundet 2018-12-31
Förening
Alfta GIF Fotboll
Arbrå BK
Aryana IF Bollnäs
Bergsjö IF
Bollnäs GIF FF
Bollnäs Kurd IF
Delsbo IF
Edsbyns IF FF
Enångers IK
Forsa IF
Färila IF
Föne IK
Hudiksvalls Förenade FF
Hudiksvalls SK
Högs SK
IF Team Hudik
IFK Bergvik
IFK Gnarp
Iggesunds IK
Ilsbo SK
Järvsö BK
Kilafors IF
Korskrogens IK
Landafors SK
Ljusdals IF
Ljusne AIK FF
Långheds IF
Marma IF
Moheds SK
Norrala IF
Näsvikens IK

Röster
1
2
1
2
3
1
2
3
2
1
2
1
2
1
1
3
2
1
3
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
3
2

Förening
Rengsjö SK
Sandarne SIF
Strands IF
Strömsbruks IF
Stugsunds IK
Söderala Allmänna IK
Söderhamns FF
Tallåsens IF
Trönö IK
Bjuråkers GIF
Hassela IF
Hennans IK
Holmsvedens AIK
Hällbo IF
IFK Söderhamn
IK Hälsingbocken
Jättendals IF
Njutångers IF Fotboll
Norrbo IF
Norrfjärns IF
Ramsjö SK
Vallsta IF
Wallviks IK
Växbo IF

Röster
2
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal föreningar 54

Antal röster 83

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats 31 december föregående
kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden 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
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Hälsinglands Fotbollförbunds styrelse
får härmed avgiva berättelse över verksamheten under 2018 varmed det 101:a
verksamhetsåret avslutas.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Dan Jonsson, Söderhamn
Vice ordförande
Kjell Westlund, Bollnäs
Ledamöter
Kenneth Carlsson, Bollnäs
Laila Hämäläinen Iggesund
Brita Östlund Äng, Hällbo
Örjan Larsson, Bollnäs
Lars Viklund, Trönö
Adj.
Therese Fagerhov,
Sekr o ek.ansv i styrelsen
Hedersledamot

Andreas Göransson, Bollnäs
Carl Fredrik Spansk, Söderhamn

Följande utskott, kommittéer m.m. har fungerat under året.
Tävlingskommitté

Adj.
Domarkommitté

Ordf. Kenneth Carlsson, Bollnäs
Kenneth Andersson, Hudiksvall, Christer Stridh,
Hudiksvall, Brita Östlund Äng, Hällbo,
Per Kallerhult, Ljusne, Ola Olsson, Gävle,
Anneli Wiman, Ljusne, Zandra Persson, Ljusdal,
Pelle Lindberg, Hudiksvall, Malin Hedqvist, Ljusdal
Carl Fredrik Spansk, Söderhamn,

Adj.

Ordf. Dan Bergh, Söderhamn
Kjell Westlund, Bollnäs, Mats Eriksson, Hudiksvall
Michaela Guirguis, Söderhamn,
Håkan Lindqvist, Enånger, Rickard Kjellin, Järvsö,
Tomas Wiberg, Hudiksvall.
Anders Magnusson, Ljusne

Steg 1 ansvarig
Ansvarig damdomare

Rickard Kjellin, Järvsö
Michaela Guirguis, Söderhamn

C4 coach

Dan Bergh, Söderhamn

C5 coach

Håkan Lindqvist, Enånger, Anders Magnusson
Ljusne

Distriktsinstruktör
SvFF

Mats Eriksson, Hudiksvall, Robert Ahlman Bollnäs,
Rickard Kjellin, Järvsö, Per Jansson Sundsvall, Kari
Nykänen Hudiksvall

Återbudsansvarig

Anders Magnusson, Ljusne

Futsalansvarig

Anders Magnusson, Ljusne
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Utbildningsansvarig
Domare

Håkan Lindqvist, Enånger

Disciplinutskott

Ordf. Ola Olsson, Gävle
Kenneth Carlsson, Bollnäs, Per Kallerhult, Ljusne,
Christer Stridh, Hudiksvall,

Fotbollskommitté

Adj.

Ordf. Therese Fagerhov Edsbyn,
Per Svensson, Söderhamn, Olof Forsvik, Hudiksvall,
Madelen Björk, Stugsund Erika Hansson, Hudiksvall,
Stefan Lindqvist, Ljusdal, Göran Stålberg Hälsingmo
Alexander Blom, Söderhamn,

Utbildningsansvarig

Alexander Blom, Söderhamn

Distriktslagsansvarig

Alexander Blom, Söderhamn (flickor och pojkar)

Distriktsinstruktörer
målvakter

Dan Hagman, Hudiksvall

Barn– och ungdomsansvarig

Alexander Blom, Söderhamn

Nationell Fotbollsutbildare (NaFU) Christian Fagerhov, Edsbyn
SvFF
Spelarutbildare, pojkar
flickor

Alexander Blom, Söderhamn
Alexander Blom, Söderhamn

Förbundskaptener
F-01 Örjan Oscarsson & Anette Hellström
F-02 Anders Henriksson & Göran Stålberg
F-03 Alexander Blom
F-04 Madelen Björk
P-01 Kenneth Larsson & Robert Örnehag
P-02 Magnus Jonsson
P-03 Fredrik Rosén
P-04 Kenneth Larsson
Materialansvarig
Distriktslag

Börje Andersson, Söderhamn
Anders Henriksson, Söderhamn

Skolansvarig

Therese Fagerhov, Edsbyn

Förening o
Utvecklingskommitté

Ordf. Lars Viklund, Trönö Lars Andersson, Järvsö,
Anna Lena Backlund, Edsbyn, Josephine Andersson,
Näsviken, Kenth Sandqvist, Söderhamn, Kjell Roos,
Arbrå, Hans Olov Wernersson, Järvsö, Örjan
Larsson, Bollnäs
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Anläggningsansvarig

Mats Olsson, Söderhamn

Evenemangsutvecklare

Brita Östlund – Äng, Hällbo

Personalansvarig

Dan Jonsson, Söderhamn

Informationsansvarig

Andreas Göransson, Bollnäs

Revisorer

Guy Pernersten, Söderhamn, Mats Tjernberg, Söräng

Revisorssuppleanter

Tony Croon, Bollnäs, Christer Widén, Segersta

Valberedningen

Ordf. Sune Nordh, Söderhamn
Jan-Åke Larsson, Näsviken, Christer Nilsson,
Bollnäs, Inga Olsson, Korskrogen, Roland Hedlund,
Rengsjö

Kansli

Andreas Göransson, Bollnäs, kanslichef
Anders Magnusson, Ljusne, domare / tävling
Alexander Blom, Söderhamn, Fotbollsutvecklare /SU
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Ledamot vid Svenska Fotbollförbundets representantskap 2018 var Kenneth Carlsson.
Ombud vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2018 var Dan Jonsson och Kenneth Carlsson
Styrelsen har under året haft 11, tävlingskommittén 9, disciplinutskottet 20,
domarkommittén 7, Förening och utvecklingskommittén 6 och fotbollskommittén 6 protokollförda sammanträden.
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Tävlingskommittén
Verksamhetsåret resulterade Ljusdals IF:s damer spelade i Elitettan under säsongen och
slutade 12:a och blir nedflyttad till div.1.
I herrfotbollens div. 2 Norrland blev Hudiksvalls Förenade FF blev 2:a, och kvalade till div.1
utan att lyckas ta sig upp. I div. 2 Norra Svealand slutade Bollnäs GIF FF 12:a och kvalet
resulterade i att laget spelar div.3 nästa år.
I div. 2 Södra Norrland Damer blev IF Team Hudik 2:a, Edsbyns IF FF 4:a, Iggesunds IK
5:a, och Moheds SK 9:a. Div. 3 Damer vanns av Bollnäs GIF FF.
I div. 3 Mellersta Norrland Herrar blev Iggesunds IK 3:a. I div. 3 Södra Norrland blev
Söderhamns FF 6.a, Norrala IF 8:a och Edsbyns IF FF 10:a.
Hudiksvalls Förenade FF vann med 3-0 mot Bollnäs GIF FF i senior DM för herrar.
Edsbyns IF FF vann dam DM för seniorer med 3-2 mot Ljusdals IF.
Senior DM spelades som gruppspel och därefter utslagsturnering med goda erfarenheter.
Huvuddelen av matcherna spelades inomhus i Ljusdal.
Antalet ungdomslag från 10 år och upp till 19 år spelande i distriktets pojk- och flicktävlingar
var 89 st, varav 45 pojk- och 20 flicklag i åldern 13-19, 18 pojk- och 6 flicklag i åldern 10-12
med spelprogram utan resultatrapportering eller poolspel.
DTK arrangerade under året 12 ungdomscuper, DM för P/F 13-18 år.
Denna säsong har vi haft seriespel tillsammans med Gästrikland i F17, F15, P16, P18.
I Svenska spel F19 norra blev Ljusdals IF 10:a.
I SM F16 grupp B blev Bollnäs GIF FF 3:a.
I U-19 pojkar div.1 Norrland blev Bollnäs GIF FF 3:a, Ljusdals IF 5:a.
I U-17 pojkar Södra Norrland blev Ljusdals IF 8:a.
I U-16 nationell grupp 7 blev Strands IF 2:a och Bollnäs GIF FF 4:a.
I U-16 nationell B7 blev Strands IF 1:a och Bollnäs GIF FF 2:a.
I Svenska Cupen herrar vann Hudiksvalls Förenade FF mot IFK Östersund i omgång 1 men
förlorade i omgång 2 mot Jönköpings Södra IF.
Edsbyns IF FF förlorade sin match mot Gefle IF FF i omgång 1 i damernas Svenska Cup.
I slutspelet i Cup Kommunal för flickor 2017-2018 blev Hälsinglands F 16 utslagna i första
omgången.
Gruppspelet i Cup Kommunal för distriktslag, flickor och Distriktslagsturneringen för pojkar
2018-2019 spelades i Ljusdal 9-11 november. Hälsinglands F 16 slutade sist med två
förluster. Laget är därmed utslaget ur turneringen.
P 16-killarna slutade 2:a. Laget spelade en kvalmatch mot Västerbotten 8/12 som man
förlorade.
4 - 11 september arrangerade vi i Hälsingland en 4-nations turnering för landslag, pojkar -17
för femte gången. Rumänien, Norge, Österrike och Sverige spelade på planer i Söderhamn,
Ljusdal och Bollnäs. Turneringen genomfördes mycket bra, vi fick stort beröm från
deltagande nationer och SvFF. Tack till Söderhamns FF, Norrala IF, Ljusdals IF och Bollnäs
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GIF FF, och personal från kansliet och kommittéer som såg till att det blev så bra.
Nytt för i år har varit att seriesegrarna i div.3 damer, 4-5 herrar har spelat match mot
respektive segrare i samma divisioner i Gästrikland för att utse en Länsmästare.
Div.3 dam är Bollnäs GIF FF länsmästare efter seger mot Gefle IF FF 2, div.4 herr Torsåkers
IF efter seger mot Rengsjö SK, div.5 Åbyggeby FF efter seger mot Bollnäs Kurd IF.
Ovan är några resultatredovisningar av den gångna säsongen.
Per Kallerhult
Sekreterare DTK

Disciplinutskottet
Under året har disciplinutskottet haft 20 möten där 61 bestraffningsärenden har behandlats.
En skrivelse angående osportsligt uppträdande mot domare av en ledare i ett ungdomslag är
skickad till en förening.
I disciplinutskottet har följande personer ingått:
Ola Olsson, sammankallande
Per Kallerhult, sekreterare
Kenneth Carlsson, ledamot
Christer Stridh, ledamot
Kenneth Andersson, ledamot
Per deltog i distriktets domarkurs i februari där han redogjorde för DDU:s uppgifter, arbetssätt
och rollfördelningen domare - DDU.
De 61 bestraffningsärendena fördelar sig enligt följande.
- 28 fall av invektiv/osportsligt uppträdande har behandlats. Av dessa föranledde 2 fall
inte något ytterligare straff förutom den automatiska.
- 8 fall av annan otillbörlighet, ofredande/gruff har behandlats.
- 22 fall av brutalt spel har behandlats. Av dessa föranledde 5 fall inte något ytterligare
straff förutom den automatiska.
- Ett fall av våld har behandlats.
- 2 fall av att man använde sig av obehörig spelare har behandlats.
- Inget fall avskrivet på grund av formalia fel.

Per Kallerhult
Sekreterare
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Förening och Utvecklingskommittén
Kommittén har under året haft följande sammansättning: Lars Wiklund ordförande, HansOlov Wernersson sekreterare samt ledamöter Josephine Andersson, Anna-Lena Backlund,
Örjan Larsson, Lars Andersson, Kjell Roos och Kenth Sandqvist.
Kommittén har under året genomfört 6 protokollförda sammanträden.
Anna-Lena Backlund och Josephine Andersson har ansvarat för Landslagets Fotbollskola. De
har gjort ett bra arbete men trenden med deltagande föreningar är något vikande. Delvis så har
föreningar valt att ha fotbollsskolor i egen regi. Deltagande barn i Landslagets Fotbollsskola
var 770 fördelat på 13 föreningar.
Arbetet med Månadens spelare har gett fotbollen god uppmärksamhet i våra fyra
lokaltidningar. Vi har under året presenterat månadens spelare och domare samt utnyttjat
utrymmet i tidningen att profilera Hälsinglands Fotbollförbund verksamhet.
Hans-Olov Wernersson har fortsatt ansvarat för den föreningsenkät som pågått, 33 föreningar
har besökts och en sammanställning ska göras.
Under hösten har diskussioner förts om föreningsutvecklingskommitténs fortsatta arbete.
Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut där kommittén ändrar namn till Grassrootskommittén
och fånga Svenska Fotbollförbundets nya områden som t.ex. fotboll fitness. Ansvarsområden
som tilldelats från styrelsen är Fotbollsskolan, Fotboll Fitness, Futsal, marknadsfrågor samt
delar av idrottslyftet.
Kommittén kommer under 2019 försöka konkretisera samt genomföra aktiviteter i den nya
inriktningen.
Lars Viklund
Ordförande

SvFF.s ordförande och tillika UEFA:s 1:e vice ordförande
besökte tillsammans med EFD:s Generalsekreterare
Linda Wijkström HFF:s föreningsdag i oktober.
Här syns de i höstsolen på en träning i Hälsingemodellen.
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Fotbollskommittén
Sammanfattning kring året och våra återkommande ämnen
Skola
Under 2018 kom beslutet att Hälsingland fått utökat antal NIU-platser, från 16 till 24, och att
utbildningen fr.om hösten 2019 kommer finnas på två gymnasieskolor; Bromangymnasiet i
Hudiksvall (14 platser) och Slottegymnasiet i Ljusdal (10 platser). Vi har under året certifierat
tre LIU-skolor; Slottegymnasiet i Ljusdal, Torsbergsskolan och Idrottsgymnasiet (särgy) i
Bollnäs. Vi har även två 7-9-skolor med certifierad fotbollsutbildning; Lust & Lära i Bollnäs
och MTH Utbildning i Hudiksvall.
Hälsingemodellen
Modellen för vår distriktsverksamhet känns nu verkligen inarbetad, och vi känner oss mycket
positiva då, i enlighet med SvFF riktlinjer för fotbollsutveckling som kom under 2018,
Spelarutbildning – En Helhet, vi känner att vi ligger helt rätt i vårt tänk och vårt upplägg
vilket känns glädjande. Hälsingemodellen genererar många riktigt skickliga och välutbildade
instruktörer och spelare, som sedan tar med sig kunskapen vidare in i sina föreningar och det
ger ringar på vattnet.
Ungdomsfotbollen
Från och med 1 januari 2019 gäller de nya spelformerna för barn- och ungdomsfotbollen i
Sverige, utifrån att vi för andra året helt kört efter de nya direktiven känner vi att vi i
Hälsingland ligger helt i fas. Under 2018 har vi återigen lagt mycket tid att samverka med
våra föreningar kring de nya spelformerna, och matchmiljöerna kring våra barn- och
ungdomsmatcher, och vi har fortsatt med våra koncept Så Spelar Vi och Matchvärdar på alla
våra barn- och ungdomsmatcher. Det har under året spelats runt 1300 barn- och
ungdomsmatcher i distriktet och vi ser att dessa två koncept gett otroligt positiva effekter på
våra matchmiljöer för våra barn, ungdomar och alla våra fantastiska unga domare, så stor
eloge till alla våra föreningar och föreningsledare som bidrar till detta.
Utbildning
SvFFs barn- och ungdomstränarutbildningar har även i år resulterat i ytterligare 100-talet
utbildade tränare inom distriktet. Vi tycker vi tydligt kan se effekterna mellan fler utbildade
tränare och fler ungdomar med bättre färdigheter och intresse för att stanna kvar i barn- och
ungdomsverksamheten i distriktet, vilket känns väldigt positivt och glädjande.
Fotbollsutvecklare - SU
I januari började vår nya Fotbollsutvecklare, som även fortsatt har rollen som distriktets
Spelarutvecklare (SU) för Flick och Pojk. Det är Alexander Blom som axlat rollen efter
Christian Fagerhov som ”draftats” till Svenska Fotbollförbundet.
Christian verkar fortsatt i vårt distrikt som Nationell Fotbollsutbildare och vi ser mycket
positivt på införandet av den kompetensen från Svenska Fotbollförbundet.
Vi har under året haft ett fortsatt bra samarbete med SISU Idrottsutbildarna i att genomföra
fortbildningar, sammankomster och verksamheter som utvecklar alla i vårt distrikt.
Tack till alla våra föreningar, ledare och inte minst våra fantastiska spelare för ett gott
samarbete under året, och med hopp om ännu ett riktigt bra fotbollsår 2019!
//Fotbollskommittén genom Therese Fagerhov Ordf. Fotbollskommittén
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Distriktslagsverksamhet, flickor
Detta år har vår verksamhet rullat på i stadig takt. Vi har kört Hälsingemodellen under
vintermånaderna och modellen anses nu mer och mer finnas som ett naturligt inslag i varje
hälsingespelares och hälsingeledares fotbollsutbildning. Även våra föreningar ser mer och
mer positivt på Hälsingemodellen. Vi har även haft ett Hälsingeläger med nästan 100
deltagare.
Våra 04:or har under året börjat sin verksamhet med en formell uppstart i samband med
Hälsingelägret i Stugsund. På uppstarten hade hela 55 flickor födda 2004 anmält sig, vilket
såklart var oerhört glädjande. Den ”riktiga” uppstarten för Hälsingemodellen var i oktober.
En relativt ”liten” årgång men med ett stort intresse för fotboll. Ledarteamet kring detta lag
består av: Madelen Björk, Tobias Pettersson och Oskar Englin.
Våra 03:or har haft det stora aktivitetsåret med mängder av sammankomster. Cirka 20
tillfällen i Hälsingemodellen där intresset har gått i vågor under hösten, av olika anledningar,
bland annat olika vinteridrotter, vilket vi tycker är bra.
Hälsingelägret lockade cirka 40 stycken flickor. Vi var tre dagar i Stugsund och Sandarne där
vi hade allt ifrån träningar, föreläsningar och olika gruppaktiviteter. Vi sammanfattar lägret
som oerhört lyckat. Till detta var vi cirka 15 instruktörer som deltog aktivt.
Innan lägret hann dessa tjejer med ett selekteringstillfälle i Ljusdal där de spelade matcher
mot Ångermanland och Gästrikland under en helg i mars.
Efter Hälsingelägret så hann flickorna med ytterligare en träff inför utvecklingslägret i
Iggesund där flickorna bland annat tränade och spelade en internmatch på Skarplycka IP.
Därefter åkte Flickorna med förbundskapten Alexander Blom och ledarna Madelen Björk och
Oskar Englin till Halmstad på utveckingslägret med 16 st av dessa flickor. De flickor som inte
fick plats där åkte i slutet av juli till Gästrikland för matcher och besök på ett Allsvenskt derby
mellan Dalkurd - Sirius.
Våra 02:or med nya förbundskaptenerna Göran Stålberg, Anders Henriksson och Jörgen
Hedqvist har haft samlingar i Hälsingemodellen samt spelat en cup i Gävle i våras. Nu i
oktober spelade flickorna Cup Kommunal på hemmaplan i Ljusdal där det dessvärre blev två
stycken uddamålsförluster mot Jämtland/Härjedalen och Medelpad.
Många flickor i detta lag har utvecklats bra under året. Vi fick även med en representant på
02:ornas landslagsläger i november. Det var Moa Åström som är målvakt och spelar till
vardags i Team Hudik.
Även en flicka från 03:orna fick chans att göra landslagsläger denna höst. Amanda Källström
som under säsongen tillhört Edsbyns IF damlag.
Totalt sett ett väldigt positivt år men några varningssignaler för verksamheten där vi på sikt
tyvärr ser ut att ha alldeles för få flicklag. En utveckling som inte alls känns så speciellt
lovande.
Så hårt arbete kommer att krävas för att få en bra verksamhet på sikt.
Alexander Blom
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Distriktslagsverksamhet, pojkar
Hälsingemodellen har även satt ett stort avtryck i vår pojkverksamhet. Detta medför att vi nu
har en helhet i allt vi gör som har diverse förbättringsmöjligheter men även gör att vi ligger i
framkant i Sverige i vilka förutsättningar vi ger våra ungdomar i sin fotbollsutbildning. Vi har
även utvecklat ledarfortbildningen inom Hälsingemodellen där vi försöker få fler
föreningsledare att bli aktiva som instruktörer.
Magnus Jonsson, Fredrik Rosén och Linus Ringman har under året spelat turnering i Gävle
med sina 02:or.
Detta gäng har varit bra representerade under Hälsingemodellens tillfälle under hösten, vilket
i sin tur har lett till att den äldsta gruppen på pojksidan ständigt har haft bra närvaro.
När det skulle tävlas i Distriktspojkturneringen så startade laget med att vinna mot
Jämtland/Härjedalen med 2-1. En perfekt start på turneringen. Den andra matchen spelades
mot Medelpad där vi tyvärr hamnade i underläge i början matchen och fick jaga resterande av
matchen. Slutresultatet skrev till en knapp 2-3 förlust.
Dessa båda resultat innebar en andra plats i gruppen och chans till slutspel genom en
avgörande kvalmatch. Kvalmatchen spelades på hemmaplan i Ljusdal mot Västerbotten.
Dessvärre så studsade det inte med våra pojkar denna gång utan slutresultatet skrevs till hela
0-5.
Det häftiga med detta gäng är det intresse bland spelarna att medverka vid diverse aktiviteter,
och att så många nya killar har kommit in under åren. Denna årgång har även exporterat
många spelare vidare till nya miljöer bland annat till Gefle IF och GIF Sundsvall.
Många av dessa spelare har även gjort intog i seniorfotbollen på bland annat på div.3 nivå.
Våra 03:or har varit involverade i Hälsingelägret, distriktssammandrag i Ljusdal, matcher i
Gävle och Utvecklingslägret i Halmstad. En av spelarna i denna kull har nu i höst fått chansen
åka på ett landslagsläger på Bosön. Det är Alexander Jonsson som under säsongen tillhört
Bollnäs GIF men som just nu tillhör GIF Sundsvall.
Fredrik Rosén leder våra 03:or tillsammans med Johan Jonsson och Linus Ringman.
Intresset i denna grupp är mycket stort. Representationen på Hälsingemodellen är stor vilket i
sin tur leder till ett otroligt bra utbildningsklimat både för spelarna och ledarna.
Kenneth Larsson har tillsammans med Örjan Oscarsson och Lunis Ringman dragit igång
verksamhet för våra 04:or. Intresset från denna grupp är oerhört stort. Till uppstarten i maj i
samband med Hälsingelägret var det hela 90st spelare anmälda. Denna grupp träffas även dem
varje helg i samband med Hälsingemodellen, med en ständig närvaro på cirka 40st spelare
varje lördag.
Alexander Blom
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Domarkommittén
Kommittén har haft 7 möten under säsongen inkluderat planeringskonferensen i november
månad 2018.
Den första stora aktiviteten i domarhälsingland var som vanligt distriktsdomarkursen i januari
som detta år hade lockat drygt 40 stycken deltagare. 3 av våra mest lovande domare gick
kursen för ”unga lovande domare” i Gästrikland helgen före Hälsinglands kurs, samt att 2
domare gick sin fortbildning i andra distrikt. Vi hade en extern deltagare på vår kurs, som sin
vana trogen var placerad i Hudiksvall.
Efter planeringskonferensen i Orbaden i november fick samtliga kommittémedlemmar ett
eller flera ansvarsområden, där ett av de stora områdena var ”utbildningsansvarig”. Detta
uppdrag har under året skötts av Håkan Lindqvist som har gjort det mycket bra genom att ha
styrt upp verksamheten inom utbildningen på ett tydligt sätt. Till sin hjälp har han haft de fem
utbildade distriktsinstruktörerna som har varit honom behjälplig i utbildningarna i allt från
ungdomsdomarutbildningarna till distriktskursen (årlig fortbildning).
Under året har ett stort antal ungdomsdomare utbildats av våra distriktsdomare.
17 stycken fullföljde steg 1 utbildningen varav 3 av dessa blev klassade som
ungdomsdomare. Sammantaget ett relativt bra utfall av nya domare som kan döma
seniorfotboll åt Hälsinglands FF.
På nationell nivå har vi under året haft en regiondomare från Hälsingland, Robert Ahlman,
som har dömt ett stort antal matcher, mestadels i division 2 men även haft ett antal matcher
som fjärdedomare i Superettan. Robert har under sina uppdrag i division 2 haft med sig ca 6-7
assisterande domare från Hälsingland som har skött sig mycket bra enligt domarrapporterna.
Robert har som vanligt fått mycket bra betyg på sina matcher från RDO:s runt om i Sverige.
Samma numerär har vi tyvärr också på damsidan i distriktet där bara en damdomare, Julia
Planeskog fanns med på distriktsdomarkursen. Hon genomförde en steg 2 utbildning på våren
under ”Future cup” och fick med sig hem till Hälsingland mycket fina vitsord från
observatörerna.
Hälsingland har även haft en utbildad RDO (regional domarobservatör), Dan Bergh, som har
tittat på domarna i division 2 och 3 för SvFF:s räkning.
Håkan Lindqvist representerade Hälsingland på den årliga CDK:n. (centrala domar
konferensen) som gick i Stockholm. Med på samma resa var även Rickard Kjellin som på
samma ställe var på rekryteringskonferensen för SVFF.
Domarna i distriktet har under året dömt ca 1900 uppdrag och inte en enda match har fått
ställas in p g a domarbrist. Detta tack vare ett hårt jobb av Anders Magnusson på kansliet
samt alla domare som alltid ställer upp för att matcherna ska kunna spelas. Vi har även klarat
oss från några större påhopp från spelare eller ledare, vare sig fysiskt eller verbalt vilket vi är
mycket glada över.
I november månad genomförde domarkommittén sin årliga planeringskonferens på Scandic
hotell i Bollnäs där riktlinjerna inför nästa års verksamhet togs fram och årets domare 2018
även utsågs. Priset till årets domare gick till Farhad Mirzayi.
År 2019 innebär nya utmaningar för DK då ett nytt utbildningssystem ska tas i bruk, med allt
vad det innebär.
Dan Bergh
Ordförande domarkommittén
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Utmärkelser 2018
*Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver
Ingela Berglund, Kilafors IF, Magnus Berglund, Kilafors IF
Magnus Edling, Kilafors IF, Benny Larsson, Kilafors IF
Annica Friberg, IK Hälsingbocken, Hillevi Friberg, IK Hälsingbocken
Leif Jägeving, IK Hälsingbocken
*Svenska Fotbollförbundets förtjänstmärke för instruktörer i brons
Anders Rönning, Kilafors IF
*Hälsinglands Fotbollförbunds silvermedalj med miniatyr
Kjell Westlund, Hälsinglands Fotbollsförbunds styrelse 13 år (Förtjänsttecken i Guld 1997)
*Hälsinglands Fotbollförbunds förtjänstdiplom
Håkan Brindholm Edsbyns IF FF, Fredrik Hellberg Hudiksvalls Förenade FF
Catarina Blom Bollnäs GIF FF, Sven Persson Ljusdals IF, Marie Olsson Kilafors IF,
Anders Forsberg Kilafors IF, Olle Nordqvist Kilafors IF, Lennart Larsen Kilafors IF,
Hakim Korselius Kilafors IF, Erik Andersson Kilafors IF, Johan Pettersson Kilafors IF,
Daniel Andersson Kilafors IF, Peter Rensjö Kilafors IF, Lasse Österud IK Hälsingbocken
*Mittmedias Silverboll till bästa herre
Niclas Larsson, Hudiksvalls Förenade FF
*Mittmedias Silverboll till bästa dam
Paulina Nyström, Ljusdals IF
*Sixten Hedströms Ungdomsfonds pris
William Pärlenskog, Bollnäs GIF FF
*Hälsinglands Fotbollförbunds jubileumsfond
Sandarne SIF
*Årets eldsjäl
Anders Östlund, Strands IF, IF Team Hudik
*Årets domare
Farhad Mirzayi, Alfta

Edsbyns IF FF, segrare DM damer 2018
Övre raden från vänster Fanny Ottosson, Evelina Eklund, Julia Lennartsson, Rebecka Östling, Matilda
Lindsmyr, Maja Axell, Tilda Westin, Anna Norin, Sofia Östling mv
Främre raden fr vänster: Marie Karsbo, Camila Daza Torres, Sara Lind, Jonna Jonsäll, Mikaela Jonsson, Dinah
Karsbo, Amanda Källström
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Slutord och verksamhetsberättelse för Hälsinglands Fotbollförbund år 2018
Styrelsen för Hälsinglands Fotbollförbund har under 2018 bestått av Dan Jonsson, ordförande,
Kjell Westlund, vice ordförande, Örjan Larsson, Laila Hämäläinen, Lars Viklund, Kenneth
Carlsson och Brita Östlund Äng. Adjungerad i styrelsen har varit Therese Fagerhov som
också fungerat som ordförande i Fotbollskommittén. Kansliet har under året bestått av Anders
Magnusson, Andreas Göransson, kanslichef, och Alexander Blom som har arbetat som
spelarutbildare samtidigt som han utvecklat distriktslags- och utbildningsverksamheten inom
Hälsingemodellen.
Hur står det till med 101-åringen?
Om fjolåret delvis präglades av firandet av att Hälsinglands FF fyllde 100 år, så får vi väl
konstatera att 2018 varit ett år, då vi åter haft full fokus på de aktiviteter som förväntas av
distriktsförbundet och som ger oss ett berättigande i svensk fotboll. Vi har fortsatt att utveckla
Hälsingemodellen och ser att ungdomarna sluter upp under de lördagar från oktober till slutet
av februari, när vi träffas på olika orter i Hälsingland. Vi har stärkt samarbetet med SISU
Idrottsutbildarna och bland annat genomfört en uppskattad gemensam utbildnings- och
informationsresa till Stockholm och Åbo 21-22 april. Tillsammans med Innebandy, Ishockey,
Bandy och Handboll har vi bildat Samsyn Hälsingland som har som syfte och mål att
underlätta för unga idrottare att samtidigt hålla på med flera sporter högre upp i åldrarna. En
gemensam kalender bidrar till att färre tävlingar och träningar läggs på samma dagar i de olika
idrotterna. Vi har utbildat ett stort antal aktivitetsledare under året, vilket på sikt ger oss fler
välutbildade spelare. Vi har genomfört våra distriktsserier och lyckats tillsätta domare till alla
matcherna. Det är fortfarande ett mål att få fler distriktsdomare i Hälsingland, och vi vill
inspirera några av dom att ha ambitionen att även döma i förbundsserier. Vi har i liten skala
satt fart på Futsal i Hälsingland genom att erbjuda halltider i våra fyra hörn. När det gäller
implementerandet av nya spelformer har vi informerat våra föreningar hur vi i framtiden
spelar 3 mot 3, 5-5, 7-7, 9-9 och 11-11. Sammantaget har våra ungdomsföreningar reagerat
positivt på de nya spelformerna och vi är övertygade om att de bidrar till ökad spelglädje
bland barn och ungdomar.
Vill passa på att särskilt framhålla det fina arbete som Tävlingskommittén genomfört under
2018. Inte nog med att vi åter fick förtroendet att arrangera Fyrnationsturnering för pojkar 17
år, utan Svenska FF förlade även en landskamp för damer U23 den 9 juni i Bollnäs. Seger
med 3-0 mot England! Lägger vi därtill att Hälsingland stod som värddistrikt när
Distriktsungdomsturneringen (DUT) avgjordes i Ljusdal 9-11 november i BL-Arena, så
förstår vi att Tävlingskommittén 2018, tillsammans med arrangerande föreningar, och under
ledning av kommittéordförande Kenneth Carlsson gjort ett suveränt jobb. I samband med
landskamperna får våra unga spelare möjlighet att se jämnåriga som nått långt i sitt
fotbollsspelande. Borde vara bra inspirations- och lärtillfälle!
Måluppfyllelse 2018
En viktig del av verksamhetsberättelsen består av analys av i hur hög grad vi nått
måluppfyllelse i relation till de mål som skrevs i vår arbetsplan för 2018. Liksom tidigare år
följer vi Svenska Fotbollförbundets Mål- och Strategidokument. Det nya dokumentet sträcker
sig mellan 2018 och 2022. Dokumentet beskriver tre huvudområden: Föreningsutveckling,
Fotbollsutveckling samt Förbundsutveckling.
Föreningsutveckling
Vi hade ambitionen att under rubriken Föreningsutveckling medverka till att minst fem
föreningar skulle genomföra utbildning i Fotbollens Föreningslära (FFL) och Fotbollens spela
leka lär (FSLL). I samband med föreningsresan till Åbo fick vi tillfälle till att informera om
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den nya upplagan av FSLL. Under resan föreläste såväl vår spelarutvecklare Alexander Blom
som vår Nationella Fotbollsutbildare (NaFu) Christian Fagerhov om FSLL samt de nya
spelformerna för barn och ungdomar. De fick också tillfälle att skapa kontakt med deltagande
föreningar för fortsatt utbyte av information. Vi kan konstatera att vi nått ut med info om
FSLL medan vi får ta ett omtag när det gäller att inspirera föreningarna att ta del av
Fotbollens Föreningslära.
Diplomerad förening
Svenska Fotbollförbundet har utarbetat ett självskattningsinstrument till föreningar som vill
bli certifierade som diplomerad förening. Hälsinglands FF ansökte om att bli pilotdistrikt och
fick ansökan beviljad. Tyvärr kom den digitala upplagan av instrumentet att bli försenad,
vilket har medfört att målsättningen att arbeta med fem föreningar inte kunnat uppfyllas.
Under 2019 kommer därför vår verksamhetsplan innehålla en ambition att inspirera
föreningar att jobba för att nå de av Svenska Fotbollförbundets fastställda kriterier för att få
kalla sig diplomerad förening.
Fotbollsutveckling
Vi hade som ett prioriterat mål att fortsätta utveckla den hälsingemodell vi skapat för
utbildning av fotbollsintresserade flickor och pojkar. Intresset har varit fortsatt stort bland
unga spelare. Vår spelarutbildare och hans instruktörer har under året arbetat med 120 flickor
och 180 pojkar. För ett distrikt som vårt - som saknar elitverksamhet på seniorsidan - är
möjligheten att under hela vinterhalvåret kunna erbjuda ungdomarna att träna fotboll i stort
varje helg, ett sätt att kompensera avsaknaden av elitfotboll och samtidigt även ge
förutsättningar att satsa på sin idrott. Ett viktigt inslag i Hälsingemodellen är den utbildning
som erbjuds klubbtränarna i samband med träffarna mellan oktober och februari. Ett moment
som ingått under året är utbildning inom kost och vilken effekt kosten har på prestationen. Vi
kan konstatera att Hälsingemodellen är betydelsefull för såväl spelare som instruktörer och
föreningstränare i Hälsingland.
Förbundsutveckling
Styrelsen hade en målsättning att under 2018 kunna tillsätta en arvoderad projektledare som
skulle knyta kontakter inom skola och fritidsverksamhet. Av personella och ekonomiska skäl
har vi avstått. Eventuellt kan ekonomin medge en anställning under 2019. Forskning har visat
att ungdomar idag för en alltmer stillasittande tillvaro. Fler barn är idag överviktiga. Vår
bedömning är att skola och fritidsverksamhet med glädje skulle motta erbjudande om fysisk
aktivitet i form av bollekar efter skoldagen. Fritidsverksamheten är lämplig också för
rekrytering av nya ungdomsspelare för våra föreningar.
Under december månad har vi förändrat arbetsordningen på kansliet. Hälsinglands FF
kommer att liksom Gestriklands FF lämna över ekonomihantering till ett fristående företag.
Vi räknar med att frigöra tid för kanslichefens som bl a kan riktas mot det viktiga arbetet att
stödja våra föreningar genom uppsökande verksamhet. När det gäller målet att skapa en ny
arbetsordning för kansli och kommittéer under 2018 så får vi konstatera att de förändringar
som skett under 2018 kommer att generera behov av en ny revidering av arbetsbeskrivningar
för anställd personal och ledamöter i styrelse och kommittéer.
Sammanfattningsvis ser vi fram mot 2019 som ett spännande år med fortsatta stora
förväntningar på aktiviteterna inom Hälsingemodellen. Vi hoppas dessutom på fina
framgångar under damernas VM i Frankrike och kvalet till EM-slutspel för herrar.
Styrelsen för Hälsinglands Fotbollförbund genom
Dan Jonsson
Ordförande Hälsinglands Fotbollförbund
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Bollnäs GIF FF, segrare UDM F18
Övre raden fr vänster: Hans Löf(tränare),Catarina Blom(lagledare),Stina Tjäder, Tilde Lif, Astrid
Jakobsson, Tuva Löf, Skyddad identitet, Felicia Nilsson, Lina Wallstedt, Zara Norén,Tone Blom,Kicki
Norén(lagledare), Niklas Larsson-Hed
Nedre raden från vänster: Pär Myrberg, Agnes Myrberg, Ella Fürst,Thelma Persson,Julia Hed,Maja
Hedberg, Isabelle Nilsson, Klara Dahlberg, Amanda Svedén
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Hudiksvalls Förenade FF, segrare DM herrar 2018
Övre raden fr vänster: Sören Ericson (Ass.tränare), Thomas Sundberg, Pelle Lööf, Christoffer Lindberg,
Patrik Ruzicka, Fredrik Hellberg (Lagl), Andreas Persson, Christoffer Ericson, Daniel Eliasson (böjd
framåt), Wille Wallin, Rasmus Andersson, Niklas Dahlström, Pelle Hedlund, Johannes Nyberg, Håkan
Staffrin (Ass.tränare). Knästående från vänster Mikael Bengtsson (tränare), Jonas Karlsson, Andreas
Smedbakken, Haris Camo, Patrik Lindgren (materialare). Sittande från vänster Cihan Sener, Niklas Larsson.

Ljusdals IF segrare UDM P18
Övre raden från vänster Elias Andersson (spelade inte i finalen), Alex Bisogo, Kenneth Larsson (tränare),
Jesper Lindholm, Viktor Nilsson, Hamse Abdirahman, Majd Tzolak, Dex Jillings, Christoffer Borg, Joel
Gustavsson, Magnus Johansson (tränare), Kamel Mac (laganknyten).
Nedre raden från vänster: Kevin Bjurenstam, Ahmed Nur, Ngabbu Bulo, Samuel Styf Fors, Mohamad
Saloum, Elias Borg, Henrik Estebring, Hojat Aslami.
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Revisionsberättelse
Till förbundsstämman i Hälsinglands Fotbollförbund, org.nr 886000-3022

Rapport om årsbokslutet
Uttalande
Vi har utfört en revision av sidorna 38-41 i årsbokslutet, vilka omfattas av de finansiella rapporterna inklusive noter, för
Hälsinglands Fotbollförbund för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade 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.

Annan information än årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av förbundets årsberättelse
(men innefattar inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av
årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. 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 årsbokslutet.
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 för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, 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 åsidosättande 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
årsbokslutet.
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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
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. 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 fortsätta
verksamheten.
•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna,
och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.

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 betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hälsinglands
Fotbollförbund för år 2018. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. 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 har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
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 innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Söderhamn den 11 februari 2019

Guy Pernersten

Mats Tjernberg

Auktoriserad revisor
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Verksamhetsplan för Hälsinglands Fotbollförbund 2019
Svenska Fotbollförbundet har ett nytt Mål- och strategidokument för åren 2018 till 2022. Det
förra strategidokumentet täckte åren 2014 till 2017. Dokumenten påminner till stora delar om
varandra. Till exempel finns verksamheterna strukturerade inom tre utvecklingsområden:
Föreningsutveckling, Fotbollsutveckling och Förbundsutveckling. Liksom tidigare år utgår
distriktsförbundets prioriterade aktiviteter under 2019 från de mål och de strategier som
utarbetats av Svenska Fotbollförbundet, SvFF. En viktig del av finansieringen av
Hälsinglands Fotbollförbunds verksamhet kommer från det statliga Idrottslyftet. För att
säkerställa att de medel som kommer distriktet och dess föreningar till godo från det statliga
Idrottslyftet, kräver Riksidrottsförbundet, RF, att SvFF följer upp och godkänner de 24
distriktens utvecklingsplaner. Verksamhetsplanen för år 2019 har tyngdpunkten på att
fortsätta utveckla ungdomsfotbollen i Hälsingland. Vi ser ett stort behov av att nå fler flickor
eftersom antalet flicklag, men även seniorlag på damsidan, minskat och fortsätter att minska.
Under våren 2019 kommer nästa kull, födda 2005, att tillsammans med sina klubbledare
bjudas in i Hälsingemodellen. Styrkan i modellen är ju att alla som vill få bra utbildning och
träning är välkomna.
Vid sidan av utveckling av ungdomsfotbollen har vi behov av att säkra fortsatt utbildning och
rekrytering av unga domare. Hittills har Hälsingland lyckats tillsätta domare till alla matcher i
våra distriktsserier, men enligt domarkommitténs ordförande är behovet fortsatt stort av fler
domare.

FÖRENINGSUTVECKLING
Mål: Diplomerad förening.
Ett kvantitativt mål är att minst två föreningar under året ska ha skickat ut
självskattningsenkäter till föreningens ledare och spelare samt till målsmän för barn- och
ungdomsspelare.
Hur: Kanslichef i samarbete med SISU Idrottsutbildarna kontaktar föreningar som vill
genomföra Svenska Fotbollförbundets certifiering till Diplomerad förening. Personal från
HFF och SISU bidrar med information och stöd till föreningar när det gäller digitala verktyg
och kriterier för att nå en godkänd nivå för att kunna utses till Diplomerad förening alt för de
som väljer att utveckla vissa delar inom sin förening.
Utvärderas: under styrelsemötet i september.
Mål: Ett viktigt inriktningsmål är att HFF stödjer de föreningar som har eller vill starta
verksamhet för flickor.
Hur: Hälsinglands FF tillsammans SISU arrangerar utbildningskonferens för föreningar
tillsammans med Svenska Fotbollförbundet under mars eller april månad.
Utvärderas: under styrelsemöte i september

FOTBOLLSUTVECKLING
Mål: Hälsingemodellen. Ett viktigt mätbart mål är att andelen flickor och pojkar, födda 2005,
och som deltar i Hälsingemodellen, är lika stor eller större än motsvarande kull födda 2004.
Hur: Fortsatt tydlig information på HFF:s hemsida om tider och plats för träningarna.
Utvärderas: under styrelsemötet i april.
Mål: Hälsingemodellen. Andelen instruktörer är lika stor eller större under träningarna 2019
som under 2018.
Hur: Fortsatt tydlig information på HFF:s hemsida om tider och plats för träningarna. Fortsatt
god personlig kontakt mellan HFF:s spelarutbildare (SU) och våra instruktörer.
Utvärderas: under styrelsemötet i april.
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Mål: Hälsingemodellen: Ökat antal föreningstränare deltar i Hälsingemodellens träningar.
Hur: Fortsatt tydlig information på HFF:s hemsida och i HFF:s sociala medier om tider och
plats för träningarna. Personliga inbjudningar till föreningstränare.
Utvärderas: under styrelsemöte i april.
Mål: Futsal. Skapa bättre förutsättningar för Futsal i distriktet.
Hur: Utse en arbetsgrupp inom Grassrootskommittén som fokuserar på att öka kunskapen om
och intresset för Futsal.
Utvärderas: under styrelsemötet i maj.
Mål: Hälsingland förfogar över fler steg 1 utbildade distriktsdomare än under 2018.
Hur: Fortsatt utbildningsaktivitet genom Domarkommittén. Vid behov – extra
utbildningstillfällen för att öka antalet godkända distriktsdomare. Ökat stöd till unga domare
genom fler matchobservationer.

FÖRBUNDSUTVECKLING:
Mål: Viktigt strävansmål. Få fler aktiva ungdomsföreningar i Hälsingland.
Hur: Ökat stöd till våra föreningar. Fler kontakttillfällen mellan kansli och våra föreningar.
Minskad arbetstid läggs på ekonomiuppgifter genom outsourcing till Idrottsservice AB. Det
genererar tid till fler möten med våra föreningar.
Utvärderas: under styrelsemötet i oktober.
Mål: öka antalet kvinnliga aktivitets- och organisationsledare inom fotbollen.
Hur: ta del av projektet Plus 10000 samt arrangera en konferens med Svenska
Fotbollförbundet under mars eller april månad
Utvärderas: under styrelsemöte i november.
Mål: ökad tydlighet i arbetsbeskrivningen för kansli och kommittéer.
Hur: Styrelsen ansvarar tillsammans med kanslichefen för en uppdaterad arbetsordning inom
Hälsinglands Fotbollförbund.
Utvärderas: under styrelsemötet i april.
Styrelsen för Hälsinglands Fotbollförbund genom
Dan Jonsson, ordförande
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