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ÅRSBERÄTTELSE 2019

Föredragningslista, årsmötet

Göteborgs Fotbollförbunds Årsmöte

äger rum onsdagen den 26 februari 2020 kl. 19.00. Ullevi Lounge
1.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

2.

Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.

3.

Val av ordförande för mötet.

4.

Val av sekreterare för mötet.

5.

Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets proto
koll samt att vara rösträknare.

6.

Föredragning av styrelsens
a. verksamhetsberättelse för 2019,
b. förvaltningsberättelse för 2019.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fastställande av balansräkning per den 31 december 2019.

9.

Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val på ett år av ordförande för Göteborgs Fotbollförbund, tillika
ordförande i styrelsen.
12. Val på två år av fyra ordinarie styrelseledamöter.
13. Val på ett år av två revisorer samt två suppleanter.
14. Val av ordförande med en suppleant samt ledamöter med lika
många suppleanter i valberedningen.
15. Val av ledamot i Svenska Fotbollförbundets representantskap
jämte personlig suppleant för denne.
16. Val av ombud jämte suppleanter till Svenska Fotbollförbundets
årsmöte.
17. Val av ombud jämte suppleanter till Västsvenska Idrotts
förbundets årsmöte.
18. Verksamhetsplan för perioden 2020.
19. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2020.
20. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
21. Behandling av motioner, som före den 1 december 2019
inkommit till styrelsen från röstberättigad förening.
22. Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på Svenska
Fotbollförbundets årsmöte.
23. Avslutning.
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Röstlängd
Röstlängden är uppdaterad per 31 december 2019 och
baseras på kriterier enligt stadgarna 2 KAP 3 § Rösträtt:
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster
enligt följande:
• 2–3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
• 4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

FÖRENING

LAG

RÖSTER

FÖRENING

LAG

RÖSTER

Ahlafors IF

3

2

FC Gothia

0

1

AIF Göteborg

2

2

FC Heden

1

1

Angered BK

3

2

FC Härlanda

2

2

Angered MBIK

2

2

FC Komarken

3

2

Angered SK

3

2

FC Ljiljan Göteborg

1

1

Angereds IS

0

1

FC West

0

1

Askims IK

9

3

Fenix SK

0

1

Assyriska BK

3

2

Finlandia/Pallo Arvesgärde IF

3

2

Azalea BK

5

3

Floda BoIF

5

3

Backatorp IF

4

3

Floda BoIF FC

0

1

Balltorps FF

2

2

Fotö GoIF

1

1

Bergsjö IF

2

2

Fräntorp Qviding IF

0

1

Bergsjön SK

4

3

Fröjdens FK

1

1

Bergums IF

7

3

Frölunda FC

2

2

Billdals BK

0

1

Futsal Club Linné

1

1

Bjurslätts IF

3

2

Fässbergs IF

5

3

Björndammens BK

3

2

Förenad Turkisk Ungdom

1

1

BK Bifrost

0

1

GAIS

6

3

BK Björkåsen

1

1

GAIS Futsal

2

2

12

3

Gamlestaden FF

1

1

BK Lobo

BK Häcken

0

1

Gatans Lag FF

0

1

BK S:t Jakob

1

1

Geesguud UF

3

2

BK Skottfint

3

2

Gothenburg Celtic FC

1

1

Brämaregårdens FC

1

1

Grimmereds BK

0

1

Chalmers Studentkårs IS

2

2

Grunden BOIS

0

1

City FC

1

1

Guldhedens IK

4

3

Club Academia FC

1

1

Gunnared KIF

5

3

Concrete Academy FC

0

1

Gunnilse IS

4

3

Croatia Göteborg

1

1

Gårda BK

1

1

Dalen/Krokslätts FF

4

3

Götaholms BK

2

2

Diseröd SK

1

1

Göteborgs AIK

0

1

Donsö IS

4

3

Göteborgs City FF

1

1

Elisedals IS

1

1

Göteborgs DFF

1

1

Eriksbergs IF

7

3

Göteborgs DFF Akademi

0

1

FC Bosona

2

2

Göteborgs FF

7

3

4

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Röstlängd
FÖRENING

LAG

RÖSTER

FÖRENING

LAG

RÖSTER

Göteborgs SIF

2

2

Käringöns FC

1

1

Hermansby IF

4

3

Kärra Dragons FC

0

1

Hisingen FC

1

1

Kärra KIF

8

3

Hisingsbacka FC

7

3

Landala IF

1

1

Hjuviks AIK

2

2

Landvetter IF 2003

7

3

11

3

Landvetter IS

6

3

Hyppelns IK

Hovås Billdal IF

0

1

Lekstorps IF

2

2

Hällesåker IF

2

2

Lerums IS

12

3

Hälsö BK

1

1

Lindholmens BK

1

1

Härryda IF

2

2

Lindome GIF

11

3

Högaborg Kärralunds FC

1

1

Lundby IF

2

2

Hönö IS

5

3

Lunden Överås BK

4

3

IF Angered United

0

1

Låtta Marta IF

1

1

IF Jedinstvo

0

1

Majornas IK

0

1

IF Mölndal Fotboll

8

3

Marstrands IS

0

1

IF Positivum Göteborg

0

1

Masthuggets BK

3

2

IF Vardar/Makedonija

2

2

Mellby BK

0

1

IF Warta

8

3

Menisken IF

1

1

IF Väster

7

3

Mossens BK

6

3

IFK Björkö

1

1

Mossens FC

0

1

IFK Göteborg

9

3

Mölnlycke IF

10

3

IFK Hindås

3

2

Mölnlycke-Sjövalla IS FK

2

2

IFK Hällingsjö

0

1

Neutrala UF

4

3

IFK Mölndal

0

1

Next Generation FC

0

1

IK Kongahälla

5

3

Nol IK

IK Surd

0

1

Näsets SK

IK Virgo

2

2

IK Zenith

6

3

10

3

Nödinge SK Fotboll

7

3

16

3

Partille IF FK

3

2

Inter Linné IF

2

2

Partille IF SC

1

1

Jitex Mölndal BK

7

3

Proletären FF

2

2

Johannebergs IF

1

1

Pushers BK

1

1

Jonsereds IF

7

3

Qviding FIF

12

3

Järnbrotts IF

1

1

Rambergets SK

1

1

Kalvsunds IF

1

1

Rampen IK

0

1

KF Velebit

3

2

Real Maskin BK

1

1

Knippla IK

1

1

Romelanda UF

4

3

Kode IF

6

3

Rödbo IF

1

1

Kopparbergs/Göteborg FC

2

2

Rörö IF

0

1

Kortedala IF

1

1

Sandarna BK

6

3

Kungsladugårds BK

2

2

Serbiska KIF Semberija Göteborg

4

3

Kungälvs FF

2

2

Serbiska KoIF Kozara

1

1

Kållered SK

8

3

SF Sindjelic

0

1
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Röstlängd
FÖRENING

LAG

RÖSTER

Saknar rösträtt pga. för sent inbetald årsavgift

Sjövalla FK

1

1

IF Hakoah

SK Argo

1

1

Kareby IS

Skogens IF

0

1

Slottsskogen/Godhem IF

2

2

Solväders FC

2

2

Solängens BK

6

3

Stenkullen GoIK

8

3

Styrsö BK

2

2

Surte IS FK

1

1

Sveakurd FC

1

1

Svensk-Somaliska FS

0

1

Syrianska IF Angered

0

1

Syrianska/Arameiska Föreningen Göteborg

1

1

Säve SK

0

1

13

3

Tanzeem IF

0

1

Tollereds IF

3

2

Tor Abdien IF

0

1

Sävedalens IF

Torslanda FC

0

1

Torslanda IK

15

3

Tynnered FC

2

2

Utbynäs SK

9

3

Utsiktens BK

5

3

Vallens FF

0

1

Vatra KIF

2

2

Westcoast Sports Club

0

1

World Soccerfriends FC

0

1

Vrångö IF

2

2

Västkurd BK

1

1

Västra Frölunda IF

5

3

Ytterby FC

0

1

Ytterby IS
Älvsborg FF
Älvängens IK

8

3

11

3

9

3

Öckerö IF

10

3

Öjersjö IF

1

1

Önnereds IK

2

2

Örgryte DFK

2

2

Örgryte IS Fotboll

8

3

Ösets BK

3

2

Totalt antal röster
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358

IFK Göteborg Futsal
United Africa FC
Nigerian Family KF
Rambergs FC
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En passning från ordföranden
Det är sedan ett antal år tillbaka tradition att jag på denna
plats skriver några rader om det gångna året – i år uteblir de
allmänna delarna då två ämnen fullständigt tar överhand.

Våra domare

Under året har vi fått rapporter om eskalerande hot mot
våra domare – och ett par fall av våld. Det är så självklart
att jag inte ska behöva skriva detta, men jag gör det så att
det inte råder några tvivel om vår syn på saken. Detta är
totalt oacceptabelt och ska upphöra omgående.
Jag är urbota trött på diverse bortförklaringar. Låt oss
vara uppriktiga och fastslå att alla föreningar i alla lägen
är ansvariga för sina spelare, ledare och sin publik. Det
är ett ansvar som ingen kan avsäga sig. I tidningar och i
brev har vi kunnat läsa om olika organ inom förbundet
och till och med enskilda individer som inte gjort till
räckligt och som därför borde avgå. Här kan man tala om
missriktad kritik och olämplig pajkastning – glöm aldrig
vem som utdelade hot eller slag, glöm aldrig vem som inte
tog sitt ansvar – det är där den skyldige finns. Det finns
inte någon annan att skylla på. Inför säsongen 2020 har
vi vidtagit åtgärder för att tidigt identifiera de som inte
följer våra regler och tävlingsbestämmelser. Det är bra,
men inte tillräckligt. Alla vi som älskar fotboll måste ta
vårt ansvar och visa hur vi vill ha det i vår sport. Tveka
inte att agera och säga ifrån om du ser något. Endast så
kan de goda krafterna ta tillbaka initiativet.
Avslutningsvis är det också viktigt att påpeka att de
allra flesta sköter sig på ett föredömligt sätt. Av de ca 8 500
matcher som spelas i vårt distrikt uppstår problem i mindre
än en procent av matcherna. Det är också värt att nämna
att damfotbollen varit helt befriad från denna problematik.

Våra politiker

Göteborgs-Postens Ulf Nicklasson uttryckte sig så här den
31 december:
– Jag har under många år hävdat att det politiska engagemanget i idrottsfrågor är för svagt och att idrotten får alldeles
för lite betalt för sina insatser. Problemet börjar högst upp, där
vi självklart borde ha en idrottsminister som enbart sysslar med
just idrottens utmaningar istället för att trycka in ämnet hos en
minister som redan har en portfölj där dygnets timmar sällan
räcker till. Det sänder helt fel signaler.
– Samma situation i Göteborg där vi har en elit- och breddverksamhet som skriker efter någon som driver deras frågor. Inte
minst koordinerar idrottsfrågorna i den kommunala, administrativa djungeln bland politiker, kommunala tjänstemän, nämnder
och förvaltningar som idrottens företrädare inte sällan hamnar i.
Investeringar i idrotten i förbyggande syfte betalar till
baka sig i form av minskat utnyttjande av samhällets övriga
resurser. Det tror jag vi kan vara överens om. Det finns
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forskning som tagits fram av UEFA och välrenommerade
forskare som stöder fotbollen som samhällsnytta.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det nödvändigt och
närapå akut att vi får igång ett större antal ungdomar. Vi
vet också att lagidrotterna är viktiga i integrationen av
nyanlända. Det finns det gott om exempel på.
När nu staden skrider till verket med besparingar i
form av minskad vinterhållning av planer, minskade
bidrag och uteblivna satsningar måste vi inom fotbollen
återigen lägga kraft på att ta kampen med politikerna. Det
hade varit mycket bättre om vi fick fokusera på det vi kan
allra bäst – att ta hand om ungdomar.
Hösten 2018 samlade vi stadens elva partier och bad
dem redogöra för sin syn på idrottens behov. Ingen av par
tiföreträdarna pratade om uteblivna satsningar, minskade
bidrag och försämrade förutsättningar. Istället svarade en
betydande majoritet ja på ett antal konkreta frågor kring
satsningar och ökade bidrag. Alla talade om vikten av ett
fungerande föreningsliv och ideellt engagemang, och de
ras svar finns dokumenterade på film. Hemska tanken – de
lurade väl inte skjortan av oss bara för att det var val några
dagar senare?
Inom idrotten har vi nu kommit till ett läge där mer
parten av de hundratusentals ideella timmar som läggs
ner måste riktas mot fel saker. Jakten på en fungerande
ekonomi, bidrag och för rimliga förutsättningar att be
driva idrott tar överhanden från det som vi egentligen vill
syssla med – fotbollsverksamhet för barn och ungdomar.
I sammanhanget, och med bäring på den mest växande
inomhusidrotten Futsal, så kan man med fog fundera på
vad som gick snett när det byggdes ett antal idrottshallar
som är för små för samtliga inomhusbollsporter. Jag vill
rikta en uppmaning till våra politiker: Gör om och gör rätt!
Stå för era löften! Låt oss ta en diskussion innan det går så
långt att vi totalt tappar lusten och förmågan att syssel
sätta våra ungdomar.

Sedvanligt tack

Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till vår personal för
sitt aldrig sinande engagemang, till mina styrelsekamra
ter och våra kommittéledamöter för uppoffrande arbete,
samt till våra samarbetspartners för att ni möjliggör vår
verksamhet.
Och ett stort tack till alla er fotbollsledare – ingen in
sats är för liten och hur mycket vi än tackar er så är tacket
för litet – tänk på detta när det blåser och regnar och du
står med ditt lag på Heden 3 en tidig söndagsmorgon …
Fotbollshälsningar,
Bert Andersson
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Organisation 2019
Styrelse
Ordförande

Bert Andersson

Vice ordförande
Madelene Ekvall

Kassaförvaltare

Catrin Utter (adjungerad)

Sekreterare
Henrik Teiffel

Ledamöter

Safija Dautovic Sappelt, Isabel Expósito, Anders Lidvall,
Torbjörn Olsson, Lisa Stoopendahl, Tommy Wallhult,
Ulf Carlsson (adjungerad), Patrik Gustafsson (adjungerad)

Hedersledamöter
Lars-Åke Björk, Jan Nilsson, Rolf Pettersson, Jan Albertsson

Revisorer

Anders Haglind, Lars Ekendahl

Revisorsuppleant

Chris Carlsson, Inger Bergström

Anläggningsutskottet

Jan Albertsson (ordförande), Christer Petersson
(sekreterare), Bert Andersson.

Disciplinutskottet

Andreas Martinsson Lyckner (ordförande) Lotta
Gustafsson (sekreterare), Christoffer Boström (sekreterare),
Alicia Eklund, Camilla Stendahl, Daniel Wesslund, Emma
Wilhelmsson, Lars Dahlström och Hanna Friberg.

Domarkommittén

Safija Dautovic Sappelt (ordförande), Osman Yücel
(sekreterare), Eleonore Strömblad Green, Göran Glansén,
Anders Manheden och Roberto Incorvaia (adjungerad
representant GIFDK).

Tävlingskommittén

Madelene Ekvall (ordförande), Shahab Lazar (ordförande),
Jasna Kliko (sekreterare), Håkan Lösnitz, Barbro
Ternebrink, Andres Monar, Jasmin Durmisevic, Mikael
Solkulle, Stefan Landhage och Karl Olausson.
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Föreningskommittén

Tommy Wallhult (ordförande). Isabel Exposito
(vice ordförande) Annika Åberg Darell, Jonas Olsson,
Johan Mattsson, Patrik Gustafsson, Leif Sjöqvist,
Tomas Andersson och Ulf Carlsson.

Marknads- och kommunikationskommittén

Anders Lidvall, Lisa Stoopendahl, Torbjörn Olsson, Anette
Wigerud (sekreterare), Ulf Carlsson, Hasse Häggström,
Christer Peterson, Susanne Gawell och Susanna Erixon.

Valberedning

Ordförande Mikael Westerlind (Carina Falkewall personlig
suppleant), Carl Fhager (Rudy Alvarado), Agneta Svensson
(Lotta Storgård), Lars Blomquist (Pernilla Califf), Jan
Albertsson (Carl Sunde).
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Domare
En förutsättning för att distriktets tävlingsverksamhet ska
få rättvisa förhållanden och att våra ungdomsmatcher ska
fylla sin funktion som viktiga utbildningstillfällen, är att
distriktets domare håller en hög och jämn kvalitetsnivå.
Arbetet med frågor som rör domarna, deras utbildning
och arbetsförhållanden har av styrelsen delegerats till en
domarkommitté, som under 2019 haft elva protokollförda
möten.

Höga krav

För att få döma matcher arrangerade av Göteborgs
Fotbollförbund krävs:
• Fullgjord fortbildningskurs varje år
• Godkänt regelprov (minst 11 rätta svar på 13 frågor)
• Godkänt löptest

Ingen domarbrist

Runt 340 domare har under 2019 dömt matcher i Göte
borg. De flesta dömer matcher på distriktsnivå, men vi
har Göteborgs domare som dömer i alla serier arrangerade
av SvFF.

Damdomare

För närvarande dömer elva domare på region- och riks
nivå, och sex på distriktsnivå – totalt 17 kvinnliga
domare. 57 nya domare, varav en kvinna, är resultatet
av 2018 års nybörjarkurser för domare. För närvarande
har vi brist på damdomare på distriktet, men vi har under
höstens steg 1-kurs sett en vändande trend. Sex nya tjejer
har fullgjort kursen och vi ser framemot vårens matcher
så vi kan coacha dem in i verksamheten. Under 2019 har
vi totalt utbildat 55 nya fotbollsdomare i Göteborg.

Lite extra uppmärksamhet

Uppflyttningar 2020: Mofid Hammudeh, Shehnur Azizi,
Mergim Rexhepi, Roberto Incorvaia, Robin Drakenhammar,
Tina Bertlin och Carolin Johannesson till regiondomare.
Under 2019 har följande domare gått fortsatt utbildning:
• S
 teg 2: Perry Winberg, Dimitris Merkouris, Roni Mezo,
Adrian Hosseini, Ahmed Kalassina, Ahmet Genc,
Lourans Toma, Irage Garmiano, David Kåtorp, Hugo
Evebring, Elias Fälthage Wahlström, Labinot Aziraj,
Maysam Mirzaee, Murat Cakmak och Martin Karlberg.
• Steg 3: Roberto Incorvaia, Robin Boqvist, Mergim
Rexhepi, Robin Drakenhammar, Shehnur Azizi och
Mofid Hammudeh.
• Antagna till Steg 3 2020: Jure Sosic
• Regiondomare futsal: 9 st
Våra tolv domarinstruktörer har under året hållit i ett
flertal fort- och utbildningar för domare.
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Göteborgskt domarteam i damer division 1 mellan Qviding FIF
och Orust FC, huvuddomare Linda Lindskog och assisterade
Jens Hultberg och Blerim Ferati

Domarcoacher

Göteborgs Fotbollförbund har under 2019 haft elva
domarcoacher (10 st fotboll och en futsal coach). Upp
draget innebär att coachen är kontaktperson och stöttar
domarna, tillsätter matcher, styr observatörsverksam
heten och inför varje ny säsong klassificerar sina domare.
Förbundets och domarkommitténs arbete har gett resultat:
• Färre matcher missas av domare
• Fler domarobservationer har utvecklat domarna
ytterligare.

Utmärkelser
• 15 år som domare: Muamer Katkic, Nenad Koncar,
Ibrahim Mohammed Rashid, Joakim Amri Nilsson och
Niklas Nyberg.
• 12 år som domare: Dennis Oppong, Glenn Svensson
och Morvarid Mohammadi.
• 7 år som domare: Astrid Ehrman, Aldin Hadziselimovic,
Jens Hultberg, Ivan Ivanovic, Anders Kinell, Edmond
Shala, Martin Delmoro och David Kåtorp.

Inför säsongen 2020

Göteborgs Fotbollförbunds Domarkommitté kommer att:
• Fortsätta jobba för bättre arbetsmiljö för våra domare
• Division 5, division 6 utveckling och Ungdomsmatch
domare grupp 1 kommer att få nya coacher
• Fortsätta utbytesprogrammet med Köpenhamns och
Oslos DK
• Ha som mål att utbilda över 2000 nya föreningsdo
mare
• Med hjälp av SvFF-s instruktörer utbilda våra lokala
domarobservatörer så de kan stötta och utveckla Göte
borgs domare ytterligare.
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Marknad
Marknads- och kommunikationskommittén

Göteborgs Fotbollförbunds marknads- och kommu
nikationskommitté har under året bestått av följande
ledamöter: Anders Lidvall (styrelsen), Lisa Stoopendahl
(styrelsen), Torbjörn Olsson (styrelsen) Anette Wigerud
(sekreterare), Ulf Carlsson, Hasse Häggström, Christer
Peterson, Susanne Gawell och Susanna Erixon. Kommit
tén är sedan indelad i två grupper: Evenemangsgruppen
samt gruppen för Samarbetspartners, strategi och kom
munikation.
Vi vill tacka våra samarbetspartners 2019 för ett gott
samarbete:
• Got Event som är vår partner vid arrangemang
• Intersport som är vår sportvaruleverantör
• Vasaboden som levererar priser till Göteborgsserien
och till våra jubileum
• Ljungskilebuss som kör våra distriktslag och även
hjälper oss med transporter vid kurser och fortbild
ningar
• O
 lka Sportresor som arrangerar våra ungdomsläger
och våra fortbildningsresor avseende boende och
andra arrangemang på plats
• Göteborgsposten som livesänder våra lokala fotbolls
matcher där fokus är på att bevaka breddfotbollen.
Under 2019 har de visats 77 matcher vilket upp
skattas av både föreningarna och deras supportrar.
Gruppen för Samarbetspartners, strategi och kommunikation består av Anders Lidvall, Lisa Stoopendahl,
Torbjörn Olsson, Anette Wigerud sekr. och Ulf Carlsson.
Under året har fokus legat på att nå ut med vår kommu
nikation samt att stärka marknadssamarbetet mellan
SvFF och distrikten med hjälp av konceptet Min fotboll
– Samtliga distrikt har kommit igång bra med konceptet,
men här finns en stor potential som gynnar vår lokala
breddfotboll. Vår ambition är att det skall ta en ordentlig
fart under 2020.
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Flera projekt

Min Fotboll är ett projekt som tillkommit under året. Det
har tagits fram på initiativ från Svenska Fotbollförbun
det men är till för oss som distrikt, förening, lag, ledare,
spelare, funktionär och supporter. Under 2019 har 5 000
användare och 16 000 följare registrerat sig i appen inom
Göteborgs Fotbollförbund. Om du inte redan har gjort det
så ladda ner appen till din mobil!
Under 2020 kommer vi som förbund göra oss mer till
gängliga för er som föreningar kring detta projekt så att
så många som möjligt ska kunna ha möjlighet att komma
igång med användandet på det sätt som passar er förening
bäst. Detta är ett nytt projekt men det råder inga tvivel om
att det är här för att stanna. Tack vare all den input som
vi fått från er föreningar så har vi kunnat ta det vidare till
Svenska Fotbollförbundet som kommer ha flera förbätt
ringar och tillägg för appen klara inför säsong 2020.
Arbetet med att ”Rädda breddfotbollen” fortgår enligt
plan och vi har under 2019 utvecklat vårt samarbete med
Framtiden. Vår gemensamma fotbollsskola med fokus på
de östra stadsdelarna är ett viktigt projekt för barnen men
ger även en god rekryteringsbas för unga ledare. Valresul
tatet i kommunvalet 2018 har komplicerat vår dialog med
våra förtroendevalda politiker något. Vi fortsätter dock
vår långsiktiga bearbetning med fokus på deras löften till
föreningslivet i Göteborg.

Evenemang

2009 blev Gamla Ullevi nationalarena för damlandslaget.
Sedan dess har 23 landskamper spelats på Göteborgs
arenan där 18 har vunnits. Publiksnittet är 7 613 och
som mest har 16 608 bänkat sig för att se tjejerna spela
fotboll. Evenemangsgruppens uppgifter består i att
bemanna och ansvara för programförsäljning, försäljning
av föreningsbiljetter, transporter, players escort, bollflick
or och bollpojkar etc i anslutning till våra landskamps
arrangemang. Våra åtaganden regleras i ett avtal mellan
Got Event, Svenska Fotbollförbundet och Göteborgs
Fotbollförbund. Denna grupp består av Hasse Häggström,
Christer Peterson, Susanne Gawell, Susanne Erixon och
Anette Wigerud (sekreterare).
Det är glädjande att vi kunde avsluta 2019 med att
förlänga vårt avtal med Got Event vilket innebär att
Gamla Ullevi fortsatt kommer att vara nationalarena för
damlandslaget, något som vi vet inspirerar dam och flick
fotbollen lokalt.
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Tävling
Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har under året haft 13 protokollförda
möten, varav tre telefonmöten.

Serieverksamhet

Har under 2019 administrerat division 2–4 Damer, divi
sion 4–7 Herrar, reservlagsfotboll, 7 mot 7 herr och dam,
Motionsfotboll, Juniorer divisionsspel, ungdomsfotboll
12–16 år, samt barnfotboll 6-12 år. Även Futsal division 2
damer, Futsal Division 2 Herrar, Futsal Junior, ungdom
(12–16 år) samt barn (6–12 år) har erbjudits verksamhet.
Serietabeller för 2019 redovisas i Bilaga 1.

Distriktsmästare:
Dam:		
Flickjunior:
Pojkjunior:

Qviding FIF
Jitex Mölndal BK
Utsiktens BK

Tävlingskonferens

SvFF:s tävlingskonferens arrangerades i Upplands Väsby
den 9 september. Göteborgs FF deltog med tre represen
tanter. Den 12 november hade TK konferens på GFF:s
kansli, för att förbereda handlingarna inför Representant
skapet. Motionen behandlades och serieindelningen inför
kommande säsongen påbörjades. Tävlingsbestämmelser
och Representationsbestämmelser gicks också igenom.
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Representantskapet

Den 10 december hölls GFF:s Representantskap med
56 föreningar representerade. Där fastställdes serie
indelningen för 2020, TB/RB för 2020 samt togs beslut
gällande inkommen motion. Beslut togs också av Repre
sentantskapet, att införa en s.k. Fair Play-trappa.

Övrigt
• Under året har ett flertal dispenser och protester
behandlats.
• S
 pelordningsmöten och föreningsträffar har också
hållits.
• Möten har hållits med flera föreningar gällande dåligt
uppträdande.
• Matchobservationer och ID-kontroller har gjorts som
en del av kommitténs verksamhet.
• TK har också varit delaktiga i arbetsgruppen gällande
"matchklimat" och varit med i framtagandet av Fair
Play-trappan.

Inför säsongen 2019

Ett fortsatt arbete för förbättring av klimatet inom
fotbollen.
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Disciplinutskottet
Uppgiften att behandla och besluta i disciplinärenden har
styrelsen lämnat över till disciplinutskottet, DPU. Utskot
tet består av sex ledamöter och en sekreterare som även
arbetar på kansliet. Medlemmarna i utskottet har blandad
bakgrund inom fotbollen.
Under år 2019 har utskottet haft tolv möten och be
handlat 414 ärenden vilket är en ökning jämfört med året
innan (332 ärenden).

PÅFÖLJD

Det är viktigt att berörda föreningar och personer yttrar
sig i disciplinärenden. Ett yttrande ger alltid ett bättre
beslutsunderlag eftersom fler personer beskriver samma
situation från olika synvinklar. Ett bättre beslutsunderlag
innebär ett bättre avvägt beslut. Ett yttrande har därmed
ofta påverkan på påföljden.

2019

(diff)

2018

(diff)

2017

(diff)

2016

(diff)

2015

(diff)

6

4

2

0

2

-1

3

-5

8

1

Tillrättavisning

34

16

18

3

15

2

13

6

7

-5

Böter

19

-1

20

-3

17

0

17

11

6

-10

1 vecka

120

23

97

14

83

3

80

-34

114

-21

2 veckor

138

9

129

-20

149

23

126

11

115

4

3 veckor

23

10

13

-31

44

9

35

16

19

-8

4 veckor

8

-1

9

-3

13

-6

19

8

11

4

5 veckor

5

0

5

-4

9

0

9

9

0

0

6 veckor

3

0

3

-4

7

4

3

2

1

-5

7 veckor

0

0

0

-3

3

3

0

0

0

0

8 veckor

1

1

0

-1

1

1

0

0

0

0

9 veckor

0

0

0

-1

1

1

0

0

0

0

10 veckor

0

-2

2

0

2

1

1

1

0

0

1 mån

0

0

0

-4

4

4

0

0

0

0

2 mån

0

0

0

0

0

0

0

-2

2

0

3 mån

0

0

0

-3

3

2

1

0

1

1

4 mån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 mån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 mån

0

0

0

-1

1

-1

2

0

2

2

7 mån

0

0

0

-1

1

1

0

0

0

0

8 mån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 mån

0

0

0

-2

2

2

0

-2

2

2

10 mån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 år

1

1

0

0

0

-1

1

1

0

0

2 år

3

2

1

1

0

0

0

0

0

0

15 mån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 mån

0

0

0

0

0

-1

1

1

0

0

53

20

33

-12

45

7

38

-6

44

-16

Ingen åtgärd

Avstängningar

Automatisk
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Föreningskommittén 2019
Frågor som rör spelar- och ledarutbildning, förenings
utveckling samt andra frågor med nära anknytning till
distriktets föreningar, har av styrelsen delegerats till för
eningskommittén. Kommittén har under året bestått av
följande personer: Ordförande Tommy Wallhult. Vice ord
förande Isabel Exposito. Ledamöter: Annika Åberg Darell,
Jonas Olsson, Johan Mattsson, Patrik Gustafsson, Leif
Sjöqvist, Tomas Andersson och Ulf Carlsson.

Utbildning och workshops

År 2019 har den ordinarie ledarutbildningsverksam
heten satt sig än mer. Under året kompletterades den
med en regional A-kurs för ungdomstränare samt en
målvaktstränarutbildning A på regional nivå. Även en
Tränarutbildning Futsal genomfördes för första gången.
I samarbete med Futebol da forca satsades även på att
rekrytera och utbilda fler kvinnliga ledare, en utbild
ningsinsats påbörjades under 2019 och fortsätter under
nästkommande verksamhetsår. Detta som ett led i Svens
ka Fotbollförbundets satsning Plus 10 000, där vi under
nästkommande år kommer fortsätta att arbeta än mer
målinriktat för ett jämlikt ledarskap.
Utöver de som är relaterade till spelformerna från 3
mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9, 11 mot 11 och Junior har
vi fortsatt att jobba med futsalen där vi arrangerat såväl
Futsal för barn som vänder sig till spelare i 8–12 årsåldern
samt workshop för Ungdomsfutsal för åldersintervallen
12–15 år. En arbetsgrupp har tillsatts av SvFF som ska
se över Futsalens utveckling i stort och då inte minst
spelformerna. (I Göteborg har vi sedan säsongen 2017/2018
tillämpat en version av spelformer som utgår från samma
principer som utomhus med 3 mot 3 med sarg, 4 mot 4
med och utan sarg, Ungdomsfutsal och Futsal.) Inför näs
ta år kommer även Workshop 5 mot 5 bli ett obligatoriskt
utbildningskrav, likt vi tidigare har haft för 3 mot 3. För
att kunna anmäla sina lag till 5 mot 5-sammandrag måste
laget eller träningsgruppen ha haft minst en ledare som
gått vår 5 mot 5-workshop.
Volymmässigt håller vi oss runt 800 utbildade ledare
i Göteborgs Fotbollförbunds centrala ledarutbildnings
verksamhet. De ingår normalt i Spelarlyftet och är därmed
också kostnadsfria för våra ledare. Våra utbildningsinsatser
är populära, sedan två år tillbaka har vi genomfört syste
matiska kursutvärderingar av våra utbildningar där delta
garna innan de går hem får svara på en elektronisk enkät.
Omdömena är mycket goda med ett medelvärde på 4,3 på
en 5-gradig skala. Vår Nationella Fotbollsutbildare har job
bat vidare med vår regionala samverkan med Bohusläns FF,
Dalslands FF samt Västergötlands FF. Göteborgs del bestod
i att arrangera en fortbildning för utbildare i barn- och
ungdomsfotbollen på Öckerö och Göstahallen. Ett mycket
uppskattat och lyckat arrangemang.
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Deltagare på Föreningsutvecklarutbildning i Skara

Göteborgs Fotbollförbund har dessutom sedan ett par
år tillbaka en anställd som enbart fokuserar på barnfot
bollen. Det innebär för oss att vi försöker samordna och
utveckla den barnfotbollsverksamhet som hittills varit
organiserad på lite olika sätt i distriktet. Tävlingsformen
för de minsta är Sammandrag och där jobbar vi samtidigt
med föräldrautbildning. Ju tidigare vi kan informera och
utbilda föräldrar och ledare desto större chans att vi får
en fotboll med en gemensam värdegrund.

Spelarlyftet

År 2019 gick vårt spelarlyftsprojekt in på sitt 13:e år.
GFF:s spelarutbildningsmatris fortsätter att uppdateras
och vi får allt fler användare. En samordning har gjorts
med den av Svenska Fotbollförbundet framtagna spela
rutbildningsplanen och på sikt ser vi att dessa båda blir
en. Under 2019 har vi fortsatt med ledar- och spelarut
bildning (LSU). Det innebär att vi lägger mer fokus på
miljö och ledare då detta har större verkningsgrad än
att arbeta med spelaren direkt. Samtidigt vet vi att det
lockar många ledare om vi samtidigt tränar deras spelare
så därför gör vi nu både och. LSU:erna lockar cirka 100
ledare och 1 000 ungdomar per tillfälle. Finalen på årets
Spelarlyft blev Zonlagsturneringen där vi knöt ihop årets
utbildningsinnehåll på LSU:erna med att under Zon
lagsturnering ge ledarna feedback och samtala runt de
matcher som de coachade. Alla 14-årsledare och matcher
gjordes på detta sätt vilket får ses som unikt!
Zonlagsturneringen spelades i år för första gången i
september under tävlingssäsongen på Kviberg och med gräs
som huvudsakligt underlag. Det kommer vi fortsätta med
framöver, inte minst för att uppfylla det Samsynsavtal som
tecknades tillsammans med Handbollen, Ishockeyn och
Innebandyn. Läs mer under rubriken Föreningslyftet.
En annan viktig överenskommelse som arbetats fram
under året är Övergångspolicyn. Det är en kommunika
tionspolicy som ska användas för att minska spelarna rör
lighet och på sikt bygga fler bra och utvecklande fotbolls
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Föreningskommittén 2019
miljöer. Till Övergångspolicyn ansluter sig föreningarna
individuellt efter eget beslut, något som 57 av våra fören
ingar gjort sedan policyn släpptes i februari 2019.

Föreningslyftet

Arbetet i vårt stora föreningsprojekt Föreningslyftet
fortsätter. I år har störst fokus ägnats åt Diplomerad
Förening som är ett verktyg från SvFF som hjälper för
eningarna att göra en självskattning. Utifrån resultatet
påbörjas utvecklingen inom ett eller flera områden. Under
2019 genomförde första självskattningen och svaren från
ca 1 500 ledare från 40 föreningar ger en bra bild över
hur föreningslivet i Göteborg mår. Högst värden fick om
rådena Inriktning/Ledning samt Spelarutbildningsplan,
lägst inom Ledarförsörjning och struktur. På enskilda frå
gor framgår att vi är direkt dåliga på att rekrytera "Unga
ledare" samt ha en "jämn könsfördelning". Nästa år är
det meningen att Föreningslyftet ska hjälpa föreningarna
med sina utvecklingsresor.

Samsyn inom idrotten i Göteborg

Under 2019 undertecknade de stora bollsporterna Hand
boll, Innebandy, Ishockey, Fotboll och Futsal ett samsyns
avtal där man förbinder sig att verka för barn- och ung
domars möjlighet att hålla på med flera idrotter. Avtalet
är ett första steg i en serie av insatser som föreningslivet
gör tillsammans inom ramen för vårt gemensamma
Föreningsutvecklingsprojekt – Föreningslyftet. Nästa steg
är att sprida kunskap och information om fördelarna med
allsidig träning och senare specialisering, där barnet gör
valen istället för vuxna. Förhoppningen är att föreningar
och ledare kan träffa lokala Samsynsöverenskommelser
som reglerar hur man gör just i sitt område. Det är när vi
når dit som vi förverkligar barns rättigheter till sin fritid.
Det fortsatta arbetet kommer bland annat drivas inom
ramen för Föreningslyftets lokala nätverk.
Ovanstående ligger väl i linje med att Barn
konventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020.
Göteborg Fotbollförbund har sedan flera år tillbaka ett
samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund, med syfte
att öka kunskapen om Barnkonventionen inom idrotts
rörelsen för aktiva 6–17 år och deras ledare. Ett direkt
resultat av Barnkonventionen är att föreningar ska begära
begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som an
ställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt
med barn.

Projekt 2019

2019 började skakigt i Göteborg då det initialt var oklart
vilken politisk styrning staden skulle få. Det gjorde det
också svårt att gå vidare kring de löften som lämnades av
våra politiska partier innan valet. Även internt i partierna
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uppstod ett problem då några av de politiska företräda
rna som vi kommunicerat med försvann. Under året har
vi fortsatt arbetet med att förbättra villkoren för våra
fotbollsföreningar, i första hand med fokus på föreningar
i socioekonomiskt svaga områden. Vi har skrivit debatt
artiklar i ämnet och träffade under hösten företrädare för
några av de stora partierna i Göteborg. Vi har bemötts på
ett positivt sätt och några av partierna har i sin program
förklaring för kommande mandatperiod lyft behovet av
att stötta föreningslivet mer aktivt. Under våren 2020
har vi stora förväntningar på att dessa partier också kliver
fram och visar hur man gör ord till handling. Andra vikti
ga projekt under året har varit:
1. Föreningar

som jobbar i utsatta områden
Samarbetet med Framtiden AB fortsätter och för
andra året i rad har vi kunnat erbjuda våra ung
domsföreningar i Biskopsgården, Backa, Tynnered,
Bergsjön och Angered gratis ledarutbildning för unga
ledare samt gratis fotbollsskoleverksamhet. En viktig
satsning för att stärka möjligheten att erbjuda barn
en meningsfull fritid i hela Göteborg.
2. Göteborgsfotbollens Hall of Fame
För att uppmärksamma föreningens roll och betydel
se i samhället och för att hylla det ideella ledarskapet
genomfördes Göteborgsfotbollens Hall of Fame.
3. Integrationsdag den 9 juni
För andra året idag genomfördes ett Integrations
sammandrag i åldersintervallet 10-12 år. Där fick ung
domar från olika delar av vårt distrikt spela fotboll i
en anda av Fair Play och integration. Erfarenheterna
från 2018 och 2019 har varit mycket goda och inför
nästkommande år planeras liknande event.

Tack

Vi vill lyfta på hatten för de föreningar som ställer sina
anläggningar till förfogande för vår verksamhet. Tack
Älvängens IK, Ahlafors IF, Nödinge SK, Ytterby IS, Eriks
bergs IF, Öckerö IF, Hönö IS, IF Warta, Hisingsbacka FC,
BK Häcken, Kärra KIF, Gunnilse IS, Gunnared KIF, Berg
sjö IF, Marieholms BoIK, Qviding FIF, Lindome GIF, Kål
lereds SK, IFK Göteborg, Kopparbergs/Göteborg, IF Väs
ter, Näsets SK, Proletären FF, Azalea BK, Floda BoIF,
Stenkullens GoIK, Landvetter IF/IS och Mölnlycke IF för
att ni hjälper oss att bedriva vår verksamhet!
Göteborgs Fotbollförbund, Föreningskommittén
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Distriktslag

Flickor 04 på Utvecklingslägret i Halmstad

Flickor -04

Verksamheten för flickor födda 2004 började med en
helg i april med Utbildningsdagar på Lindome. Runt 130
spelare deltog på träningar och interna matcher med
mycket glädje och stor entusiasm. Efter detta hade vi
ytterligare fyra träningar innan sommarens läger. Syftet
med träningarna har varit att ge så många spelare som
möjligt möjligheten att träffas och utvecklas i distrikts
lagssammanhang samt att utbilda spelarna i Göteborgs
Fotbollförbunds spel- och arbetssätt. Vi hade med ca 80
spelare på dessa pass, alla med en stark vilja att utvecklas
som fotbollsspelare.
I slutet av juni åkte vi till Halmstad med 16 spelare för att
delta på Svenska Fotbollförbundets Utvecklingsläger. Under
lägret hade truppen fyra träningar, två matcher och föreläs
ningar. På plan var atmosfären glad och fokuserad och alla
spelare tog stora kliv under dessa dagar både individuellt,
men också som lag. Matcher spelade vi mot Stockholm, Got
land/Stockholm och Småland. Utanför plan hade truppen
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olika team-building-aktiviteter och det var mycket glädje,
skratt och bra gemenskap vi fick uppleva under veckan.
I augusti bar det av till ett andra läger, denna gång i
Landskrona och idylliska Borstahusen. 54 tjejer deltog un
der de fyra dagarna, där vi arbetade med liknande upplägg
som i Halmstad. Det är alltid lika roligt att se hur många
bra fotbollsspelare vi har i Göteborgsområdet, hur mycket
de vill med sin fotboll och hur mottagliga de är för instruk
tioner. Ledarna på lägret var positivt överraskade av spelar
nas förmåga att kunna ha så roligt utanför plan men ändå
full fokus när träningen började. Precis som i Halmstad
ägnades kvällarna till olika team building-aktiviteter.
Även om Distriktslaget som sådant inte deltog i Zon
lagsturneringen och LSU-träningarna har flera av tjejerna
deltagit även på dessa aktiviteter och vi ser med tillförsikt
fram emot 2020!
Distriktsförbundskaptener Helene Emneborg, Tiina Jukarainen
och Spelarutbildare Patrick Migas.
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Distriktslag
Flickor -03

Efter ett långt uppehåll från distriktslagsverksamhet var
det äntligen dags igen. I början av året fick klubblagen
nominera spelare som de tyckte hade tagit ytterligare ett
kliv i sin fotbollsutveckling. Totalt har cirka 100 spelare
medverkat på våra 6 träningar under året som gått. För
att möjliggöra detta var flera av träningarna upplagda
som dubbelpass.
Nytt för i år var Västsvenska Utbildningslägret där Göte
borgs FF tillsammans med Västergötlands FF, Dalslands FF
och Bohusläns FF hade gemensamma träningar och andra
lärorika aktiviteter. Till detta läger skickade Göteborg 24
ambitiösa spelare, varav 3 målvakter. Väl på plats blev alla
spelare indelade i olika grupper som även mixades med
spelarna från övriga distrikt. Fotbollsträningarna varvades
med flera olika föreläsare som lyfte viktiga frågor inom
exempelvis kost och idrottspsykologi. Lägret var ett roligt
koncept där tjejerna fick träffa andra spelare från olika
distrikt men också ett bra lärotillfälle för oss instruktörer
då vi fick tid till att diskutera likheter och olikheter inom
de olika distrikten.
En annan nyhet för i år var att Zonlagsturneringen spe
lades i september under en matchfri helg. Många spelare
och ledare var positiva till detta och hela Kviberg fylldes
med fotbollssugna spelare och ledare som ville lära sig mer
om Göteborgs fotbollförbunds spel- och arbetssätt.
Efter lägret och Zonlagsturneringen fortsatte vi med
distriktslagsträningar och förberedelserna inför Cup
Kommunal. En trupp på 18 spelare åkte iväg till Vänersborg
för att spela mot Halland och Västergötland. Lägret blev
riktigt lyckat där vi vann gruppen med två vinster i bagaget
och känslan var att spelarna kom varandra mycket närmre
efter olika lagaktiviteter. Under denna helg spelade nog
våra Göteborgstjejer lika mycket bordtennis i hotellobbyn
som de spelade fotboll ute på Vänersvallen.
Nu väntar fortsatt spel i Cup Kommunal i Jönköping hel
gen 10-12/1 2020. Innan dess skall vi åter ha en förberedande
träning där vi vidareutvecklar vårt sätt att spela fotboll.
Året har innehållit många möten med många olika
spelare. Varje träning har var mycket givande och vi har
under året blivit imponerande av spelarnas professionella
inställning och attityd. Vi ser fram mot att fortsätta träffa
dessa spelare och förhoppningsvis blir det ända fram till
juni 2020.
Distriktsförbundskaptener Simon Johansson, Daniel Muthas
och Spelarutbildare Patrick Migas
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Flickor -02

Årets verksamhet för F02 bestod av spel i Distrikts
ungdomsturneringen Cup Kommunal samt tillhörande
träningar.
I januari spelade vi finalgrupp, med Elmiahallen i Jön
köping och Smålands Fotbollförbund som värd. Match
erna mot Västergötland och Värmland slutade med klara
segrar för Göteborg. Som en del av spelarutbildning lades
under helgen stor vikt vid matchanalyser och taktiska
genomgångar, något som många spelare var ovana vid
från sina klubbmiljöer men som uppskattades mycket. Ett
särskilt kul inslag var teambuildingen tillsammans med
Göteborgs P02!
I slutet av maj spelades sedan semifinalen på hemmap
lan och Valhalla IP. Dagen bjöd på ett proffsigt arrange
mang där många av GFF:s medarbetare hjälpte till, och
dessutom på överlag väldigt bra fotboll. Tyvärr kunde inte
Göteborg utnyttja sitt stora bollinnehav utan ett väldrillat
och kontringsstarkt Östergötland fick avancera till final.
(Där sedan samma välorganiserade arbetssätt ledde till en
klar seger mot Stockholm.)
Inför båda samlingarna genomförde vi en träning
på hemmaplan, där vi kallade något fler spelare än till
matchtruppen, 20 utespelare och 3 målvakter. Även detta
år utmärkte sig deltagarna i verksamheten genom mycket
bra fokus och ambition!
Distriktsförbundskapten & Spelarutbildare Patrick Migas
samt Distriktsförbundskapten Hanna Wahlin och assisterande
Distriktsförbundskapten Tiina Jukarainen
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Distriktslag
Pojkar -04

2019 har varit ett innehållsrikt år för flickor och pojkar
födda 2004. Distriktslagsverksamheten för P04 hade sitt
startskott med Utbildningsdagar lördag och söndag 6–7
april på Hedens fotbollsplaner där drygt 200 ambitiösa
spelare från distriktet deltog. Kul att se och träffa så många
ambitiösa ungdomar och engagerade ledare under en helg!
Efter Utbildningsdagarna följde sju träningar fördelat
på tre datum där lite drygt 100 spelare fick möjligheten
att träna tillsammans i olika konstellationer. Spelarna som
kallades till träningarna var de spelare som visat framföt
terna under Utbildningsdagarna och som bedömdes vara
aktuella för sommarens läger.
16 spelare och tre ledare åkte till Utvecklingslägret i
Halmstad 30/6–5/7. Störst fokus under Utvecklingslägret
lades på utbildning för såväl spelarna som för ledarna.
Veckan bestod av fyra träningspass, tre matcher och en
del teori. Matcherna som vi spelade var tre jämna matcher
mot Skåne, Småland och Stockholm. Vi upplever att spe
larna och gruppen utvecklades bra under veckan, både på
och utanför planen. Kul att se hur det vi tränade på under

Pojkar 04 på Utvecklingslägret i Halmstad
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träningarna också syntes under matcherna mot de andra
distrikten och att spelarna var skötsamma och schyssta
mot varandra även utanför planen.
15–18/8 var det dags för Utbildningslägret i Skara där
72 spelare, DFK-teamet och fyra fantastiska instruktörer
deltog. Utbildningslägret fungerar som ett speglings
läger till Utvecklingslägret där innehållet till stor del är
detsamma. De fyra dagarna i Skara fylldes med sex trä
ningspass (varav två med internt matchspel), teori samt
lättsamma gruppaktiviteter. Förutom bra prestationer på
fotbollsplanerna vill vi återigen lyfta fram hur bra ungdo
marna skötte sig utanför planen, tummen upp!
Zonlagsturneringen spelades i år lördag och söndag
14–15 september. Trots otur med vädret och svårspelade
planer var det kul att se den spelmässiga ambitionen, bra
jobbat alla spelare och Zonlagscoacher!
Ett stort tack till alla spelare, ledare och medarbetare
som bidragit till ett härligt fotbollsår!
Distriktsförbundskaptener Sebastian Olausson, Erik Tisell och
Spelarutbildare Stefan Olofsson.
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Distriktslag
Pojkar -03

Under våren fick tränarstaben kring P03 se närmare 120
spelare delta på våra två träningar med dubbla pass. Syftet
med dessa två träningar var att uppdatera oss om spelarens
utveckling samt ge "nya" spelare som inte hade deltagit
på våra träningar under året 2018, chansen att träffas och
utvecklas i Distriktslagssammanhang. Ledare från klubbla
gen fick på nytt nominera sina spelare till dessa träningar.
Intresse från klubblagen för våra träningar upplevdes stor,
då P03-listan med nominerade spelare från klubblagen
blev lång. Därför valde vi att använda dessa träningar för
spelare som tillhörde en breddförening. Kontakten mellan
klubblagsledarna och Distriktsförbundskaptener skedde
via e-post och upplevdes som öppen och engagerad. Trots
det fick vi en del återbud till träningarna med ganska kort
varsel. Anledningar till detta kan vara olika, men många
fler spelare hade kunnat få chansen att träna med oss om
vi hade fått information om återbud lite tidigare.
Kommande aktiviteter för P03 var det Västsvenska Ut
bildningslägret under augusti månad där Göteborg fick åka
till Uddevalla med 50 pojkar födda 2003. Lägret var väl
digt positivt och lärorikt för spelarna. Konceptet att mixa
fyra distrikt under lägret var uppskattade av spelarna.
Efter lägret var det dags för Zonlagsturnering som
spelades under september månad. Då fick vi återigen se en
del spelare som hade varit med oss i Uddevalla. Syftet med
att använda Zonlagsturneringen som ett praktiskt tillfälle
att utbilda klubblagens ledare i Göteborgs Fotbollförbunds
spel- och arbetssätt uppnås. Syftet med turneringen är
ganska tydligt och accepterat bland spelare och tränare.
Två punkter som upplevdes som en förbättring från förra
året är; möjlighet att träffa tränarna vid ett träningstillfäl
le och att ha hela turneringen på samma plats.
Efter det Västsvenska Utbildningslägret och Zonlagstur
neringen genomförde P03 fyra träningar, varav två av dem
med dubbelpass, och två med bara ett pass. Utöver det
primära syftet att utbilda spelare vid dessa tillfällen hade
vi som uppdrag att bilda upp laget inför Distriktsungdom
sturneringen. På de två första träningar fick vi se närmare
80 spelare och på de två sista deltog 23 spelare där 18 av
dem fick åka till Vänersborg och representera Göteborg
P03. Laget representerades av spelare från båda elit- och
breddklubbar.
Det är ganska tydlig att det finns mycket ambition och
fokus bland spelarna i P03-gruppen. Vi är glada över detta,
särskilt med tanke på att många spelare är med i landsla
get för åldersgruppen, medan andra är redan ordinarie i
sina klubbars seniorlag. Tack alla spelare och klubbledare
för detta år!
Distriktsförbundskaptener Julio Mosele, Erik Tisell och Spelarutbildare Stefan Olofsson.
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Pojkar -02

2019 års verksamhet för P02 bestod av spel i Distrikts
pojkturneringen (18–20 januari) samt tillhörande
träning.
I januari spelade vi den andra omgången i Elmiahallen
i Jönköping med Smålands Fotbollförbund som värd.
Vi genomförde turneringen på bästa möjliga sätt men
klarade tyvärr inte att ta oss vidare till nästa omgång.
Killarna kom från flera olika klubbar och vi hade haft lite
tid till förberedelse men med en god inställning och ett
bra driv lyckades vi ändå genomföra några av matcherna
enligt vårt förbunds spelidé. Till turneringen hade vi lånat
in Fred Jähnke som assisterande coach. Fred bidrog med
mycket kunnande i sin analys av spelet.
Killarna fick förmånen att "teambilda" med F02 vilket
var ett mycket uppskattat inslag.
Distriktsförbundskaptener Helene Emneborg, Stefan Hohmann
samt assisterande Distriktsförbundskapten Fred Jähnke.
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Utmärkelser
Rambergets SK 40-årsjubileum
7 december 2019
SVFF:s Diplom för ledare
Lena Malm

GFF:s Förtjänstmedalj Guld
Lars Ahlqvist, Ove Olsen

GFF:s Förtjänstmedalj Silver
Lars Ahlqvist, Ove Olsen

GFF:s Förtjänstmedalj Brons

Lars Ahlqvist, Roy Decker, Ove Olsen

GFF:s Förtjänsttecken Brons

Andre Andersson, Roy Decker, Patrik Hedberg

Lundby IF 2006 100-årsjubileum
21 september 2019
GFF:s Förtjänstmedalj Guld
Alain Valli

GFF:s Förtjänstmedalj Silver
Alain Valli, Bertil Larsson

GFF:s Förtjänstmedalj Brons
Alain Valli, Bertil Larsson
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Göteborgsfotbollens Hall of Fame 2019
För andra året i rad utsågs ett antal nya medlemmar
i Göteborgsfotbollens Hall of Fame. 99 ledarprofiler i
Göteborgsfotbollen fick sin rättmätiga uppmärksamhet
för ett oerhört arbete i fotbollens tjänst. För att bli invald
krävs 25 års verksamhet i den lokala fotbollen. Göteborgs
Fotbollförbunds ordförande Bert Andersson konstaterade
att pristagarna tillsammans lagt ca 2 500 år i den lokala
fotbollen. Ceremonin skedde lördag den 25 maj i Exercis
huset på Heden – Fotbollens största samlingsplats och
hjärtat i den lokala fotbollen.
Utöver en minnesplakett och äran så kommer också
deras namn att finnas på en minnesskylt hos Idrottsmuseet
under titeln Göteborgsfotbollens eldsjälar.
Vi lyfter på hatten för deras arbete i Göteborgsfotbollen.

Norr

Alain Vali Lundby IF, Bengt Jansson Torslanda IK, Bertil
Palm BK Häcken, Bo Klarin Hisingsbacka FC, Dan Olsson
IF Warta, Hans Häggström Torslanda IK, Ingmar Olsson
IF Warta, Ingrid Carlund Ytterby IS, Istvan Hanyecz Kärra
KIF, Jan "Sam" Andersson IK Kongahälla, Jan Albertsson
Ytterby IS, Jörgen Olsson Lundby IF, Kurt Hysén IF Warta/
Göteborgs Fotbollförbund, Lars "Ricky" Hallström Lundby
IF, Lars-Ivan Claesson Rödbo IF, Leif Johansson Tuve IF,
Lena Malm Rambergets SK, Lennart Carlsson GAIK/Kullen,
Max Nilsson Hisingsbacka FC, Mikael Helier Rambergets
SK, Mikael Kjellström Lundby IF, Ralf Magnusson Knippla
IK, Robert "Pajen" Hulander Lundby IF, Sven-Olof Jarqvist
Lundby IF, Tommy Wallhult Öckerö IF

Postumt

Öster

Björn Ramstarke Gunnilse IS, Kenneth Börjesson Lekstorps
IF, Kent Jiresjö BK Sting, Reine Andersson Lunden AIS,
Roger Cederqvist Qviding FIF, Roy Eliasson Lärje/Angereds
IF, Stefan Göthberg Överås BK, Ulf Levin Lunden AIS, Ulf
Parinder Älvängens IK, Ulf Svensson Qviding FIF, Zeljko
Majdandzic Marieholms BoIK

Postumt

Joel Stenfeldt Marieholms BoIK, Klas-Olof Arvidsson
Kortedala IF

Söder

Agneta Svensson Härryda IF, Arne Gustavsson IFK Hin
dås, Bo Strandberg Mölnlycke IF, Hans Graf Solängens
BK, Jan-Erik "Clacken" Andersson Jitex BK, Lars Heden
ström IFK Hindås, Leif Lindoff IFK Hindås, Monica Hult
IFK Hindås, Peter Lauenstein Solängens BK, Sture Krantz
Dalen/KFF, Sören Hansson Solängens BK

Postumt

Bertil Hagberg IFK Hindås, Sven-Olof Lindberg IFK
Hindås, Walter Lindén IFK Hindås

Centrum

Anders Abrahamsson Kopparbergs/Göteborg FC, Conny
Blessner IFK Göteborg, Donald Niklasson IFK Göteborg,
Jon Karlsson IFK Göteborg, Ralph Öberg IFK Göteborg

Postumt

P-O Johansson IFK Göteborg

Arthur Niklasson IF Warta, Harris Mattiasson IF Warta,
Leif Bärring Färjenäs IF/Göteborgs Fotbollförbund,
Mikael Carlsson Rambergets SK, Sven Anzelius IF Warta

Väster

Alvar Gustafsson Donsö IS, Bertil Ekholm Västra Frölunda
IF, Björn Jarqvist Utsiktens BK, Bo Carlsson Styrsö BK,
Gunnar Blanke Älvsborg FF, Hans Andersson Västra
Frölunda IF, Ingmar Lundin Utsiktens BK, Jan König
Pushers BK, Jan Larsson SG 97, Jan Persson Vrångö IS,
Jan-Olof Johnsson Donsö IS, Jan-Ove Borg Västra Frölunda
IF, Jim Corneliusson Västra Frölunda IF, Jonny Karlsson
Västra Frölunda IF, Kent Karlsson IF Väster, Krister Qvick
Älvsborgs FF, Lars Ihre IF Väster, Lars Nilsson Järnbrotts
IF, Lennart Gunnarsson Göteborgs FF, Magnus Blomgren
IF Väster, Patrik Andersson Göteborgs FF, Ralf Andersson
Donsö IS, Rune Jansson SG 97, Åke Strand FC Linné

Postumt

Gunnar Wallin Västra Frölunda IF, Thomas Tendell
Guldringens BK
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Göteborgs Fotbollförbund

Anders Frisk Domare, Bengt-Arne Strömberg Tränare,
Benny Liljeroth Tränare, Christer Svensson Tränare, Göran
Fridlund Fotbollsskador, Jenny Palmqvist Domare, Johan
Wilck Tränare, Josip Baric Tränare, Kaj Hansson Tränare,
Lars Palmqvist Tränare/Instruktör, Lars Pettersson Fot
bollsläkare, Leif Svärd Fotbollsläkare, Marianne Mattsson
Domare, Matts Sjöström Domare, Roberto Jakobsson
Tränare, Ronny Ehrnberg Tränare, Ruben Sellgren Idrottsoch föreningsförvaltningen, Rune Karlsson Idrotts- och
föreningsförvaltningen, Stefan Petersson Fotbollsskador,
Thomas Weiner Domare, Ulf Lundin Domare, Ulf Peterson
Fotbollsskador, Ulf Svensson Tränare

Postumt

Jörgen "Stilen" Börjesson Tränare
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Styrelseledamöter inom Göteborgs Fotbollförbund
NAMN
Agerström, Einar

ÅRTAL

ANTAL ÅR

NAMN

1923-27

5

Eriksson, Maria

1912

1

Albrektsson, Bo

1993-94

Alstam, Erik

1914-19
2001-2010

10

Ferm, Joseph

1920-21

2

Fhager, Carl

1929,1933, 1935-36

4

Fjellman, Verner

1964-86

23

Friberg, Sven

Ahkberg, Gillis

Albertsson, Jan
Andersson, Albert
Andersson, Anders
Andersson, Arne
Andersson, Bert

Eriksson, Rudolf

1920

1

2

Falkewall, Carina

1997-04

8

6

Expósito, Isabel

2017-

3

1990-

30

Friberg, Wilhelm

15

Frisell, Erik

Andersson, David

1920

1

Furuvik, Bengt

Andersson, Frank

2002-2004

3

Gillberg, Iver

Andersson, Gustav

1965-74

10

Gjulem, Leif

Andersson, Hilding

1931-34

4

Gunmund, Hjalmar

1909

1

Gustavsson, Roger
Haak, Einar

Andersson, Ivar

ANTAL ÅR
3

1905, 1918-28

Andersson, Bruno

ÅRTAL
2003-03, 2005-06

1913-15

3

2004-2010

7

1940-45

6

1924

1

1905-07, 1920-31

15

1919

1

2005-06

2

1934, 1941-46

7

2011-16

5

1909, 1911-19

10

1989

1

1930-32

3

1921

1

Andersson, Otto

1937-38

2

Andersson, Roland

1961-91

31

Asp, Bruno

1933-36

4

Hagberg, Ann

1989-93

5

Berglund, Gerhard

1938-39

2

Hansson, Elis

1938-39

2

Bergman, Rudolf

Hagard, William

1935

1

Hansson, Oscar

1922-26

5

Bihl, Emil

1909-12

4

Hedström, A M

1908, 1911-13, 1915-19

9

Bjerned, Bengt

1976-82

7

Helander, Gunnar

1977-85

9

Björk, Lars-Åke

1986-97

12

1905-07, 1909-10

5

1909, 1911-19

10

Björklund, Gustav
Björkman, Joel

1920-21, 192429, 1932

9

Helgesson, Carl
Hjärne, Erland

1905-06, 1909-11,
1914-15

7

Holmberg, Axel

1931

1

1921-23

3

Bodin, Roger

1998-01

4

Holmgren, Knut

Boman, Gösta

1953-58

6

Håkansson, S-O

1986-97

12

Bågenholm, Holger

1985-88

4

Häggström, Hans

2007-2015

8

Bäckström, Roland

1965-85

21

Johansson, Arvid

1950-63, 1965-85

35

Bäring, Leif

1979-94

16

Johansson, Erik

1939-64

25

Carlzon, Kent

1996-96

2

Claesson, Sten

1991-92

2

1920

1

Johansson, Hilding

1922-30

9

Johansson, Johan

1925-27

3

1917-19

3

Johansson, John

1927-65

39

1927-37, 1939-52

25

Johansson, Stig

Clark, Gösta
Dahlin, Rickard
Dahlin, Robert
Dahlqvist, Harry
Dalman, Gösta
Dautovic Sappelt, Safija
Edenholm, Harry
Ekvall, Madelene
Eliasson Kurt
Eriksson, Arthur
Eriksson, Knut

Johansson, Herbert

1908, 1912,
1917-21, 1923-32
1908

9
1

1962-66

5

1913, 1915-16

3

1907-08

2

Jonsson, Hjalmar

2014-

6

Kanhede, Bengt

1967-85

19

Karlsson, A

1913-14

2

Karlsson, Hasse

1987-88

2

Kernell, Oskar

1929-41

13

1916-19

4

2003-

17

1998-2000

3

1906-07

2

1933-34, 1936-67

21

34

Kjellgren, H Skara
Kernell, Oskar

1905

1

1929-41

13
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Styrelseledamöter inom Göteborgs Fotbollförbund
NAMN
Kjellgren, H Skara
Kylander, Bertil
Landin, Valdemar

ÅRTAL

ANTAL ÅR

NAMN

1905

1

Olsson, Torbjörn

1925-28

4

ÅRTAL

ANTAL ÅR
2016-

4

Pettersson, Christer

1987-03

17

1908

1

Pettersson, Erik

1948-61

14

Lanners, Jarl

1930-31

2

Pettersson, Rolf

1986-97

12

Larsson, Adolf

1930-31

2

Pettersson, Valfrid

1925

1

Qvil, Krister
Rasmussen, E

Larsson, Andin
Larsson, C-O

1922-24

3

2006-2008

3

1906-07

2

1905

1

Larsson, Gunnar

1975-76

2

Larsson, Gustav, LBK

1936-37

2

1917

1

Sandberg, J

1906

1

2000-03

4

Sandberg J A

1926

1

1934

1

Sarapik, Enno

1986-91

6

Severinsson, Fridolf

1921-24

4

Larsson, Gustav, GAIS
Larsson, Leif
Larsson, Ragnar
Levin, Hugo

Sandberg, Henrik

1910, 1913-19,
1932

9

1905-07, 1909-18

13

2015-

5

Sjöberg, Gustav

1928-30, 1932

4

1916-18

3

Sjöholm, P A

1906-09

4

Lindahl, Arvid

1948-49, 1961-64

6

Skylberg, Alf

1966-69

4

Lindberg, Ivar

1927-29, 1932

4

Sköd, Arne

1947-60

14

1920, 1922, 1933-47

17

Smith, T H

1907-08

2

1969-75

7

Lidvall, Anders
Liljeros, C G

Linde, Carl
Lindegarth, Åke
Lindfeldt, Gösta
Ljungström, Folke

Sternhult, Bengt

1977

1

1968-69

2

1928-31

4

2015-

5

Sunde Carl

2009-10

2

1937-38

2

1940-64

25

Stiberg, Jan

1911

1

Stolt, Olof
Stoopendahl, Lisa

Lundberg, Ivar

1913-16, 1920

5

Lundin, Stefan

1994-2010

18

1919-20

2

Sundén, Hjalmar

1919

1

Sundin, Krister

1986-88

3

1996-97

2

Svensson, Axel

1918-22

5

Magnusson, Henry, (Krokslätt)

1933-35, 1942-47

9

Svensson, Natanael

1911-12

2

Magnusson, Henry, (Haga BK)

1956-73

18

Lundqvist, Gösta
Lönnqvist, F
Magnusson, Therese

Mally, Isidor
Meurling, Edgar

Sörvik, Birger

1908

1

2011-

9

1910

1

Teiffel, Henrik

1906-07

2

Thorsell, Erik

1910-11

2

1920-21

2

Nilsson, Jan

1989-94

6

Tullborg, Verner

Nilsson, Kurt

1991-94

4

Uppling, Kjell

1983-84

2

Utter, Catrin

2006-17

11

Waller, Gustav

1921-31

11

2014-

6

Westblad, Bertil

1978-81

4

Westerlund, Allan

1959-76

18

2009-2014

5

1990

1

2011-2015

4

1908

1

Öberg, Ralph

1984-85

2

Östling, Rune

1967-68

2

Nilsson, Åke

1946-55

10

Nilsson, Åke, (BK Häcken)

1989-90

2

Nordström, Bengt
Norlin, Verner
Nummelin, Albert
Olausson, Roland
Olin, Peter
Olsson, Albert

2002-2006

5

1932-33

2

1912,1921

2

1969-77

9

2007-2014

7

1954-66

13

Olsson, Carl

1920-21

2

Olsson, Tomas

1978-83

6
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Wallhult, Tommy

Westman, Alicia
Wilck, Johan
Wrenne, Petter
Zackrisson, Erik
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Ekonomi
Resultaträkning
NOT

2019

2018

Not 1

158 307

249 900

Rörelsens intäkter
Evenemangs- & Försäljningsintäkter
Media- & Sponsorintäkter

Not 2

313 000

175 000

Förening- & Deltagaravgifter m.m.

Not 3

7 413 489

6 012 624

Anslag, Bidrag

Not 4

5 173 996

6 103 262

-1

0

13 058 791

12 540 786

Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Material & Varor

Not 5

-129 670

-554 533

Evenemangskostnader

Not 6

-1 478 001

-1 105 706

Kostnader för Förening & Utbildningsverksamhet

Not 7

-1 839 618

-1 718 451

Övriga externa kostnader

Not 8

-1 463 571

-1 091 620

Personalkostnader

Not 9

SUMMA KOSTNADER
Rörelseresultat

-7 972 035

-8 905 213

-12 882 895

-13 375 523

175 896

-834 737

Avskrivningar på inventarier

-40 056

-2 608

Resultat före finansiella poster

135 840

-837 345

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

32 251

1 158

Räntekostnader och liknande resultatposter

-7 760

-3 237

Resultat före bokslutsdispositioner

160 331

-839 424

Årets resultat

160 331

-839 424
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Ekonomi
Balansräkning
NOT

2019

2018

160 224

0

0

0

160 224

0

1 729 072

1 238 718

Skattefordringar

4 449

0

Övriga fordringar

11 500

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

10

Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

185 160

607 759

Kassa och bank

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

1 488 935

1 463 252

Summa omsättningstillgångar

3 419 116

3 309 729

SUMMA TILLGÅNGAR

3 579 340

3 309 729

1 330 420

2 169 844

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

160 331

-839 424

1 490 751

1 330 420

510 500

427 033

513 438

653 946

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12

Övriga skulder

Not 13

1 064 651

898 330

Summa kortfristiga skulder

2 088 589

1 979 309

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 579 340

3 309 729

Tilläggsupplysningar		

Värderingsprinciper		
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd.		
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.		
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.		
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Ekonomi
Noter, intäkter
Not 1 Evenemangs- och försäljningsintäkter
2019

2018

Arrangemangsintäkter i samband med landskamper på Ullevi i form av
spelprogramsförsäljning och sponsorevenemang.

90 670

176 335

Övrigt på Evenemangs - & försäljningsintäkter

67 637

73 565

158 307

249 900

2019

2018

Sponsoravtal

313 000

175 000

Summa Not 2

313 000

175 000

2019

2018

22 500

26 800

Summa Not 1

Not 2 Media- och sponsorintäkter

Not 3 Förenings- och deltagaravgifter
Serviceavgift för domare
Deltagaravgift landslagets fotbollsskola

244 901

405 622

Anmälningsavgifter serier och cuper

3 357 450

2 382 478

Anmälningsavgifter för kurs och spelarutbildningsavgifter

2 500 228

2 069 734

18 600

40 600

Bestraffnings & andra tävlingsavgifter som urdrag av lag, WO, matchänd, dispenser
& tillstånds och spelarleg m.m.

677 710

580 390

Kansliavgifter för föreningar

592 100

507 000

7 413 489

6 012 624

Övergångshandlingar

Summa Not 3

Not 4 Anslag och bidrag
2019

2018

Bidrag från Svenska Fotbollförbundet. Detta avser dels distriktsbidrag, arrangemangs
bidrag, projektbidrag, administration av basuppgifter, Handslaget m.m.

3 131 571

3 581 434

Landstingsbidrag

1 164 205

1 277 564

Lönebidrag
Utbildningsbidrag från Göteborgs Kommun
Ersättningsbidrag från Got Event
Summa Not 4
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0

61 505

785 720

1 072 759

92 500

110 000

5 173 996

6 103 262
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Ekonomi
Noter, kostnader
Not 5 Material och varor
2019

2018

Distriktslagsutrustning och material.

-70 460

-217 181

Inköp kursmaterial

-32 435

-309 482

Inköp avgiftsblanketter, övergångar m.m.

-26 775

-27 870

-129 670

-554 533

Summa Not 5

Not 6 Evenemangskostnader
2019

2018

-248 762

-190 192

-1 148 623

-816 582

-32 482

-44 351

Tävlingspriser, diplom m.m.

-34 592

-34 090

Övrigt på evenemangskostnader ex. Kostnader för Canal + och landskampsmatcher.

-12 142

-17 045

-1 400

-3 446

-1 478 001

-1 105 706

2019

2018

Planhyror ute och inne.
Kost & Logi vid konferenser, kurser för domare, spelare och ledare. Distriktslags
verksamhet, Årsmöte SvFF m.m.
Andra arrangemangskostnader såsom spelordnings-möten, föreningsmöten, konferenser
m.m.

Programförsäljningsprovision + ersättning till klubbar vid arrangemang
Summa Not 6

Not 7 Förenings- och utbildningsverksamhet
Landslagets fotbollsskola.
Kurs och konferenskostnader
Lägerkostnader
Summa Not 7

-217 277

-345 464

-1 555 081

-1 304 555

-67 260

-68 432

-1 839 618

-1 718 451

2019

2018

-351 982

-290 724

Not 8 Övriga externa kostnader
Lokalhyra
Porto

-10 454

-18 236

Telefon, Data, Internet, Hemsida m.m – Kommunikation

-419 398

-341 602

Leasing av kontorsmaskiner, kopieringskostnader m.m.

-116 801

-102 594

Inköp kontorsmaterial, tryckkostnader, förbrukningsmtr.

-45 084

-47 099

Revisionskostnad

-56 250

-56 250

Tåg, buss, flyg, båtresor och andra resekostnader

-54 723

-43 408

-408 879

-191 707

-1 463 571

-1 091 620

Övriga externa kostnader för kansliet (försäkringar, tidning, facklitteratur, uppvaktningar,
konsulttjänster, annonsering och övrig reklam m.m. Inkl. avskrivna fordringar)
Summa Not 8
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Ekonomi
Noter, kostnader
Not 9 Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
Kvinnor
Män

2019

2018

4

5

8

9

12

14

Löner och andra ersättningar personal

-4 283 930

-4 829 629

Arvode och andra ersättningar till uppdragstagare, domare, coacher, distriktskaptener,
kursinstruktörer m.m.

-1 584 656

-1 513 984

-354 268

-609 553

-1 685 379

-1 890 342

-63 802

-61 705

-7 972 035

-8 905 213

Summa medelantal anställda
Löner, ersättningar och sociala kostnader

Pensionskostnader till personal
Sociala avgifter löner och arvode
Övriga Personalkostnader. Här ligger kostnader för personalutbildning, Företagshälsovård.
Summa Not 9

Not 10 Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde

909 790

909 790

Inköp

200 280

0

1 110 070

909 790

-909 790

-907 182

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning
Utgående planenligt restvärde

-40 056

-2 608

160 224

0

2019

2018

Not 11 Interimposter
Utrustning

0

174 539

69 900

241 200

Spelarlyftet

0

0

Idrottslyftet

0

0

Kursbidrag I & F

Förutbetald hyra

76 962

75 204

Övriga interimsfordringar

38 298

116 816

185 160

607 759

Summa Not 11
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Ekonomi
Noter, kostnader
Not 12 Interimposter
2019

2018

463 738

563 946

49 700

90 000

0

0

513 438

653 946

2019

2018

Löneskatt, källskatt, sociala avgifter, övriga skulder

617 831

453 010

Garantiavgifter

393 000

391 500

Upplupna semesterlöner
Övriga Interimsskulder, reserv kundförluster
Bidrag från Framtiden till Föreningsstöd
Summa not 12

Not 13 Övriga skulder

Camilla Larssons minnesfond
Sigge Lindbergfonden
Summa Not 13
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9 833

9 833

43 987

43 987

1 064 651

898 330
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Göteborgs Fotbollförbunds styrelse
Göteborg den 31 januari 2020

Bert Andersson

Madelene Ekvall

Tommy Wallhult

Safija Dautovic Sappelt

Henrik Teiffel

Lisa Stoopendahl

Anders Lidvall

Torbjörn Olsson

Isabel Expósito

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Vice ordförande

Ledamot

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Göteborgs Fotbollförbund
Org.nr. 857200-4474

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göte
borgs Fotbollförbund för år 2019. Föreningens årsredovis
ning ingår på sidorna 23-29 i dokumentet årsberättelsen.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä
sentliga avseenden rättvisande bild av finansiella ställning
per den 31 december 2019 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 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 tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts
av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad 4 februari 2019 med omodifierade uttalanden i
Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informa
tionen. Den andra informationen består av årsberättelsen
(men innefattar inte årsredovisningen och vår revisions
berättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk
ande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen. 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 avse
ende denna information, drar slutsatsen att den andra

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisning
en 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 oegent
ligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel
sen för bedömningen av föreningens förmåga att fort
sätta 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
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
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. 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 misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professio
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, 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 misstag, efter
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor
mation 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
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Revisionsberättelse
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 uppskatt
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• d
 rar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan
det 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 fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi
fiera 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 fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri
bland upplysningarna, och om årsredovisningen åter
ger de underliggande transaktionerna och händelser
na 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 iaktta
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan
de 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 är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla
gen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning,

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Re
visorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till 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 till
räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns 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 kun
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyl
dighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions
sed 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 gransk
ningen 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, be
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Göteborg den 4 februari 2020

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 Göteborgs Fot
bollförbund för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Anders Haglind
Auktoriserad revisor

Lars Ekendahl
Lekmannarevisor
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Verksamhetsplan 2020
1. Fotbollsutveckling
Fotbollsutveckling

Områden

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020
Utvecklingsinsatser Göteborgs FF 2020

Här listas prioriterade initiativ
och projekt
Strategisk inriktning
Öka antalet utövare,
fler ska spela längre

Spelar
utbildning

Fler välutbildade spelare,
tränare och domare

• Följa/genomföra Spelarutbildning
- en helhet och utföra tillhörande
administration (utifrån specifika
tion ”SDF” i dokumentet)

Utveckla, implementera och
stödja föreningar i arbetet med
Parafotboll, Fotboll Fitness och
Förenklade spelformer senior

• Stöd till föreningar att implemen
tera Spelarutbildningsplan inkl.
utbildningar och utföra tillhörande
administration

• Utökade spelordningsmöten inkluderande
matchklimatfrågan.
• Genomföra slutlig justering av distriktets
spelformer i ungdomsfotbollen för att
möta de nya obligatoriska spelformerna
inom SvFF.
• Utifrån “Spelarutbildning – en helhet”
sätta en modell nationellt som utgår
underifrån dvs. förening och distrikt och
där en lyckad sådan ger ett bra landslag
och inte tvärtom.
• Aktivt delta i arbetet med spelformer
inom Futsal.
• Motionsfotbollen ska etableras även
bland damföreningar.
• Behålla Samsyns-avtalet & Övergångs
policy genom att jobba med implemen
teringen.
• Etablera en arbets- och referensgrupp för
dam- och flickfotboll med inriktning att
få fler bra miljöer och därmed fler damoch flickspelare.
• Idrottslyftet: Spelarlyftet LSU. Ledar- och
spelarutbildningsaktiviteter inkl. Zonlags
turneringen.
• Idrottslyftet: Barnkonsulenttjänst.
• Idrottslyftet: PL för ledar- och spelar
utveckling.

Ledare

• Fortsatt mer fokus på föreningsutveckling
från spelarutveckling och då genom ökat
fokus på ledaren och ledarutbildning.
Då samhällsförändringen är ovillkorlig så
måste vi sätta fokus och svänga om här!

Administrera och genomföra tränar
utbildningar (och följa kursplaner):
1. SvFF:s tränarutbildning C, Boch A-ungdom
2. Fotbollens Spela Lek och Lär

• Fortsätta implementeringen av obliga
torisk spelformsutbildning till att även

3. UEFA B
4. Målvaktstränarutbildning C och B

omfatta 5 mot 5.

5. Tränarutbildning Futsal

• Anpassa och modernisera vår tränarut
bildning med kursen med fler tillfällen
under längre tid!

6. Ledarutbildning fotbollsskola
7. Utbildning av tränarutbildare
Nivå 1–3

• Bibehålla nivån på utbildning för ledare
samt komplettera med:
• A-kurs för ungdomsledare
• Futsal-utbildningar
• Idrottslyftet: Spelarlyftet Ledarutbild
ning. Spelformsutbildningar/Workshop.
• Idrottslyftet: Utbildning av ledare för de
yngsta. Föreningsarrangerad utbildning
för ledare med inriktning på barn.
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Verksamhetsplan 2020
Fotbollsutveckling

Områden

Tävling

Basuppgifter

• Följa/genomföra Nationella spelfor
mer, inkl. spelformsutbildningar,
och utföra tillhörande adminis
tration

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020

Här listas prioriterade initiativ
och projekt

Utvecklingsinsatser Göteborgs FF 2020

• Regionalt slutspel i Futsal

• Årligt arrangemang av Framtidens
Fotboll/Futsal:
• Ledarutbildning
• Utveckling av spelformer

• Administrera serier upp till div. 3
(herr) och upp till div. 1 (dam)

• Parafutsal
• Mixade klasser

• A
 dministrera kvalspel på SDF-nivå,
till SvFF-tävlingar

• Ambassadörskap
• Föräldrautbildning

• Administrera upp t.o.m. Regionala
Futsalligan (dam), upp till div. 1
(herr)

• Inkludera Futsal i den ordinarie verksam
heten och avsätta kansliresurser för det.

• Administrera F17

• Genomlysning och utveckling av täv
lingsformer 13–19 år. Detta inkluderar
anpassning till de nya spelformerna men
även att hitta en lämplig gräns för det
nationella seriespelet som i dag breder
ut sig för åldrarna 16–19 år. Målet är att
tävlingssystemet ska hjälpa föreningarna
att organisera sig på ett modernt och
ändamålsenligt sätt.

• Administrera pojktävlingar
(P16-P19) på andranivån
• Hantera tävlingsärenden och disci
plinärenden i distriktsserierna
• Aktivt medverka i representant
skapsprocessen och bidra till att
utveckla SvFF:s regelverk
• Upprätta tävlingsbestämmelser
med distriktsspecifikt innehåll där
särskilt behov finns av anpassning
ar till lokala förutsättningar, samt
tillse att tävlingsbestämmelser
efterlevs

• Idrottslyftet: Slutföra etableringen av
sammandrag och den utrustning som
behövs för det.
• Idrottslyftet: Stötta implementeringen
Fotboll Fitness hos våra föreningar.
• Integrationssammandrag – Fortsätta och
se över möjligheten att eventuellt utöka
genomförande av integrationssamman
drag för barn.

• Arrangera, samt administrera till
stånd och sanktioner för, regionala
cuper/mästerskap

Domare

• Rekrytera, utbilda och fortbilda di
striktsdomare och ungdomsdoma
re, samt genomföra stegutbildning
(steg 1 & 2, herr och steg 1, dam)
• Följa upp och utbilda distrikts- och
ungdomsdomare

• Tillsättning nationella och
regionala serier P16-19,
F17-19
• Futsal

• Förbättra domarnas arbetsklimat
• U
 nder 2020 tar distriktet Fair Play-
projektet i drift med målet att få ett bättre
klimat på våra planer och i vår fotboll
inom herrjunior och herrsenior.

• Upprätta klassificering i distriktet
• Tillsätta domare i distriktsserier
samt AD i H2-3 och D1 dam div.2
samt återbud i Elitettan och div.1,
dam (domare och AD)
• Utse coach div. 4, distriktsdam
coach och rekryteringsansvarig
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Verksamhetsplan 2020
2. Föreningsutveckling
Föreningsutveckling

Områden

Strategisk riktning
Ökat antal ideella och
utbildade ledare
Föreningsåtgärder möjlig
gör diplomerade föreningar

Förenings-stöd

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade initiativ
och projekt

Utvecklingsinsatser Göteborgs FF 2020

• Stöd och introduktion för nya
föreningar

• Kvalitetsarbetet – uppfölj
ning av medlemskrav för
förening

• Idrottslyftet: Föreningslyftet.

• Agera huvudmottagare/huvud
avsändare till föreningar i fören
ingsspecifika frågor (vara en första
kontakt)

Rätt tillgång till och kvali
tet på anläggningar för att
möjliggöra utveckling

• Genomföra aktiv förenings
kommunikation (t.ex. förenings
besök och föreningsträffar)
• Skapa regional handlingsplan för
samarbete med SISU/DF enligt
nationell överenskommelse
• Administrera och följa upp projekt
stöd för föreningar

• Diplomerad Förening

• Färdigställa omfördelning av resurser
från spelarutbildning till förenings
utveckling.
• Genomföra de inledande faserna inom
“Diplomerad förening” (självskattning
och utvecklingsprocesser).
• Under 2020 fortsätta med att bearbeta
politikerna i våra åtta kommuner med
fokus på de fyra åtgärderna från konfe
rensen 2018 ska bidra till att kunna jobba
med ett förstärkt föreningsliv i socioeko
nomiskt svaga områden:
• Fortsätta kontakta och träffas poli
tiker och beslutsfattare i Göteborgs
kommun för att realisera vallöftena
från 2018.
• Genomföra nya möten med politiker
i övriga kommuner i distriktet med
målet att få vallöftena på plats.
• Fortsätta att verka som opinionsbildare
i dessa frågor genom aktivt arbete med
medier och andra intressenter.
• Idrottslyftet: Föreningsutvecklarutbild
ning riktad till FU i föreningarna. Blir
naturligt föreningens representant i
Föreningslyftet.

Barn, ungdom
och skola

• Följa och genomföra uppgifter en
ligt Ansvarsfördelning mellan SvFF
och distrikten (SDF) för "Fotboll
i skolan"
• Driva Fotbollens Spela, Lek och Lär
i föreningar
• Administrera, utbilda ledare och
stötta föreningar med genomföran
det av Fotbollsskolan
• Upprätthålla ärendehantering och
struktur för trygghetsfrågor, lokalt
ansvar för efterlevnad av Barn
konventionen

• Hitta en ny ledarmodell med fokus på
unga ledare. Kräver arvodering, utbild
ning och mentorskap.
• Idrottslyftet: Under 2020 planeras med
stöd av Framtiden AB en fotbollsskola
i Tynnered, Backa, Biskopsgården och
Bergsjön i syfte att stärka föreningslivet i
dessa områden. Landslagets fotbolls
skola och utbildning för unga ledare är
grunden.
• F
 ortsätta kommunicera våra rekommen
dationer kring barn- och ungdomsfotbol
len, baserat på de senaste rönen, Barn
konventionen och i linje med Svenska
Fotbollförbundets värdegrund.
• Idrottslyftet: Arbete med unga ledare och
jämställdhet.

Anläggning

• Löpande uppdatera anläggnings
situationen (t.ex. digital dokumen
tation av antal planer, antal hallar,
antal idrottsplatser, tillgänglighet,
landsbygd)
• Aktivt arbeta för att säkerställa en
ändamålsenlig anläggningssituation
(t.ex. genom att genomföra kommunoch föreningsbesök)
• Delta i centralt anordnade utbild
ningar och konferenser kopplade till
Anläggning

• Arbeta för ökad tillgång till och utökning
av antalet sporthallar för Futsal inom alla
kommuner i vårt distrikt.
• Fortsatt bearbeta kommunerna med av
seende på skötsel och utbyte av konstgräs
samt viss komplettering.
• Aktivt diskutera framtida utmaningar gäl
lande pågående debatt/diskussion kring
granulatets i konstgräsets miljöpåverkan
med våra kommuner.
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Verksamhetsplan 2020
3. Förbundsutveckling
Förbundsutveckling
Strategisk riktning
Utveckla en optimerad
organisation för svensk
fotboll
Pådrivande i jämställdhet
och mångfald inom svensk
fotboll samt stärka vår
ställning som viktig sam
hällsaktör i dessa frågor
Arrangera internationella
evenemang inom fotboll

Områden

Verksamhetsstyrning

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade initiativ
och projekt

Utvecklingsinsatser Göteborgs FF 2020

• Efterleva Strategi för svensk fotboll
2018–2022 och bidra till att nå stra
tegiska inriktningar och genomföra
initiativ
• Följa gemensam verksamhetsstyr
ningsprocess enligt Verksamhets
styrning – mot strategi 2018–2022

• Fortsatt strikt ekonomisk uppföljning
av årets aktiviteter och åtgärder för att
slutföra återhämtningen efter 2018 års
utfall samt möjliggöra att vi är bättre
förberedda för eventuella förändrade
förutsättningar.
• Fortsatt översyn av kansliets arbetsupp
gifter och gemensamma arbetssätt mot
kommittéer och styrelsen.
• Fortsatt och fördjupat samarbete med RF/
SISU. I första hand via Föreningslyftet
som är vårt gemensamma projekt. Se
separat handlingsplan.
• Vi ska fortsätta ge exponering av våra
befintliga samarbetspartners på i första
hand hemsidan och i andra hand andra
miljöer vi verkar i. Vi ska även utveckla
exponeringen av potentiella samarbets
partners för särskilda projekt och events.
• Arbeta fokuserat med att öka antalet
användare av SvFF:s app Min Fotboll.
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Verksamhetsplan 2020
3. Förbundsutveckling
Förbundsutveckling

Områden

Samhällsansvar

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade initiativ
och projekt

Utvecklingsinsatser Göteborgs FF 2020

Uppmuntra och driva organisatorisk
utveckling samt verksamhetsut
veckling med särskilt fokus på jäm
ställdhet och mångfald i förtroende
mannaleden

• Säkerställa en jämställd och
inkluderande rekrytering av
personal och förtroendevalda

• Plus 10 000

• Bedriva fotbollsopinion och
samverkan med distriktets
kommuner för att kommu
nicera fotbollens bidrag och
behov

• Uppföljning av plus 10 000 samt stött
ning till utsedda ambassadörer örs av
styrelsen.
• Låta plus 10 000 genomsyra hela
organisationen så att det väcks tankar
att arbeta för en mer jämn fördelning
kvinnor och män bland matchobser
vatörer, domare, kommitté-ledamöter.
Detta har bland annat gjorts genom
att ambassadörerna besökt samtliga
kommittéer inom förbundet.
• Väva in aktiviteterna inför wcl-finalen
2021 i plus 10 000, det projektet är
format utifrån fyra mål:
• Öka antalet kvinnliga domare
• Fortsätta med integrations
sammandrag
• Fokus på att öka antalet kvinnliga
ledare
• Öka antalet flick- och damlag i
utsatta områden.
• Fortsätta påbörjat arbete gällande
mediastrategi och kommunikation i syfte
att stärka vårt varumärke och på så sätt
attrahera fler samarbetspartners.
• Under 2020 fortsätta arbetet med att
stötta våra föreningar så att det kan
bedrivas en hållbar fotbollsverksamhet
i samtliga Göteborgs stadsdelar och
kranskommuner. Fokus i detta arbete är
fortsatt de fyra åtgärderna från konferen
sen 2018:
• Arvoderade ledare
• God tillgång till idrottsanläggningar
• Införande av kommunalt/statligt
föreningskonsulentbidrag
• Översyn av taxor och bidrag
• Under 2020 påbörjas arbetet med att för
bereda en "Jämställdhets- och mångfalds
vecka" i samband med CL Women 2021.
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Budget
Göteborgs Fotbollförbunds styrelse har fastställt följande
förslag till budget för verksamhetsåret 2020:

NR

AKTIVITET

100

Kansli

120

Styrelse

200

Tävling senior

220

Tävling ungdom

240

Domare

300

Ungdom

330

Föreningsutv

350

Utbildning

400

INTÄKTER

RESULTAT

7 060 155 kr

-2 539 322 kr

395 000 kr

-395 000 kr

1 138 150 kr

219 756 kr

918 394 kr

2 559 675 kr

439 679 kr

2 119 996 kr

765 200 kr

892 952 kr

-127 752 kr

1 570 100 kr

1 587 580 kr

-17 480 kr

35 000 kr

37 000 kr

-2 000 kr

1 128 800 kr

1 100 000 kr

28 800 kr

Egna evenemang

190 000 kr

5 000 kr

185 000 kr

450

Evenemang etc. SvFF

240 000 kr

74 000 kr

166 000 kr

700

Idrottslyftet

740 000 kr

720 000 kr

20 000 kr

720

Egna Projekt

660 000 kr

540 000 kr

120 000 kr

13 547 758 kr

13 071 122 kr

476 636 kr

TOTALT

4 520 833 kr

KOSTNADER
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Förslag som väckts av styrelsen
Revidering av Stadgarna relaterat till ny
Stadgemall för SDF
Bakgrund

Den 11 september 2018 beslutade förbundsstyrelsen
inom Svenska Fotbollförbundet om ny stadgemall för SDF
(distriktsförbunden). I 46§ i SvFF:s stadgar finns angivet
att respektive SDF:s stadgar väsentligen ska följa normal
stadgarna.
Inför årsmötet den 26 februari 2020 föreslår därför
styrelsen uppdateringar av befintliga stadgar så att dessa
följer den nya stadgemallen för SDF.

Sammanfattning av ändringarna

Ett dokument med förslag till nya stadgar bifogas Års
berättelsen. Nedan sammanfattas de viktigaste föränd
ringarna:

Två dokument bifogas som bilagor till årsberättelsen
• Bilaga 2
Förslag till nya stadgar med samtliga förändringar i
förhållande till befintliga stadgar markerade.
• Bilaga 3
Förslag till nya stadgar i helt ren version.
Att båda med är för att visa de nya normalstadgarna men
även att tydligt visa samtliga förändringar i förhållande
till befintliga stadgar även om dessa i många fall är små
språkliga justeringar.
För Göteborgs Fotbollförbunds styrelse,
2019-01-16
Henrik Teiffel

• Generellt en del mindre ändringar i språk och
formuleringar.
• 1 KAP, en ny paragraf (6§ gällande styrelsens
sammansättning) tillagd.
• 2 KAP 6§ Ärenden vid årsmötet – punkternas inbör
des ordning är ändrade så att det blir en mer naturlig
följd i beslutsordningen. Är även i likhet med bl.a.
RF:s stadgar.
• 2 KAP 7§, valbarhet. Justerat formulering kring
kvinnor och män minst en tredjedel i organ valda av
årsmötet samt ändrat ord från tjänsteman till Arbets
tagare.
• 4 KAP 1§, ändrad formulering kring antalet ledamöter
samt att kvinnor och män tagits bort då detta står i
2 KAP7§ istället.
• 5 KAP 2§, även här ändringar kring sammansättning,
bortplockning av ”kvinnor och män” samt krav på
suppleanter.
• 5 KAP 3§, förtydligat formalia i valberedningens
arbete.
• 5 KAP 5§, helt uppdaterat punktens formulering.

38

ÅRSBERÄTTELSE 2019

Motioner
Till årsmötet 26 februari 2020 har inga motioner inkommit.
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Vi samarbetar med Göteborgs Fotbollförbund
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