Protokoll från Smålands Fotbollförbunds årsmöte
2019-03-07 kl. 19.00–21.00 på Myresjöhus Arena, Växjö

Representanter från 32 föreningar (enl bil 1 till originalprotokollet)
Totalt 74 personer närvarade.
§1
Årsmötet inleddes med parentation. Sedan förra årsmötet har vår mångårige hedersledamot i
styrelsen, Sven-Erik Bergkvist lämnat oss. Sven-Erik var något av Mr IFK Värnamo och hans plats
på Finnvedsvallen var sällan tom när hans kära IFK spelade. Sven-Erik blev 91 år. Tack till SvenErik för allt han gjort och hans minne hedrades med en stunds tystnad.
Våra två hedersordföranden, Lars-Åke Lagrell och Håkan Danielsson hälsades välkommen
tillsammans med hedersordförande i Smålandsidrotten Ola Henriksson.
Nyvalde Ordförande i Smålands Fotbolldomarförbund: Sebastian Lagrell hälsades välkommen
Och samtidigt tackades hans företrädare Bengt Fritiofsson som nu lämnar domarverksamheten
efter 32 år för allt han gjort för de småländska domarna.
Ordförande gav en tillbakablick över året som gått och uppmärksammade att äntligen hade vi
småländsk representation i Damallsvenskan, genom både IFK Kalmar och Växjö DFF. Tyvärr
räckte inte IFK Kalmar till men förhoppning att de tar nya tag i Elitettan nästa säsong. Växjö DFF
hamnade på en mittenplats som väl få ses som mycket bra för en nykomling.
I herrallsvenskan slutade vårt enda lag, Kalmar FF på en 10:e plats. Kommande säsong kommer bli
spännande att följa laget 2019 under ny tränarstab.
Superettan med 3 småländska lag, så placerade sig Östers IF bäst på en 8:e plats och J-Södra IF
på en 11:e plats. Tyvärr så klarade inte IFK Värnamo av kvalet utan få ta nya tag i div 1 nästa år.
I div 1 herrar, där 2 lag från Småland spelade så hamnade Oskarshamns AIK på en finfin 2:a plats
och fick därigenom kvala till en plats i Superettan. Trots seger i första matchen på hemmaplan så
blev Varberg för svåra i returmatchen. För Husqvarna FF blev det nedflyttning till div 2.
Grattis också till Husqvarna FFs damlag som vann sin div 2 serie och får spela i div 1 nästa säsong
tillsammans med Mariebo IK.
Gratulerades gjorde Assyriska Turabdin IK från Jönköping som vann sin div 2 serie. Vi gratulerar
också FK Älmeboda/Linneryd till serieseger i sin div 3-serie.
Våra cupsegrare på seniorsidan blev Mariebo IK i damcupen och Växjö United FC på herrsidan,
Grattis till er båda!
Ekonomiskt så redovisar vi för 2018 en förlust på 73 Tkr. I en budget på ca 16 Mkr motsvarar
detta ca 0,5% vilket är en ringa avvikelse mot budgetmålets nollresultat.
Förslaget till Årsmötet är att vi hanterar förlusten genom att ta av vårt balanserade kapital.
Efter detta kommer vårt egna kapital att vara nästa 4,0 Mkr, varav 1, Mkr i ändamålsbestämda
medel.
§2
Förrättades upprop och ombud från 32 föreningar var närvarande
(enl. bil.1 till originalprotokollet) och röstlängd fastställdes.

Upprop

§3
Beslutades att
årsmötet blivit behörigen utlyst enl. stadgarna genom kungörelse i
Magasinet Fotboll nr. 4/2018 samt utsända cirkulär inkl. årsberättelse,
26 februari och på www.smalandsfotbollen.se,

Kallelse till
årsmötet

§4
Beslutades att
till ordförande för mötet utse Smålandsidrottens hedersordförande
Ola Henriksson och kanslichef Henrik Landén till sekreterare.

Val av
ordförande och
sekreterare

§5
Beslutades att
till justeringsmän (och tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll utse Bo Murath, Bankeryds SK och Ann Svensson, Nässjö FF.

Val av
justeringsmän
(& rösträknare)

§ 6a
Verksamheten framgår i Årsberättelsen. Sid 4-5 och sid 16-40 berör själva
verksamheten. Mötesordföranden lämnar ordet fritt med anledning av
ovanstående sidor i Årsberättelsen.

Årsberättelse/
Verksamhet

Beslutades att
godkänna verksamhetsdelen i Årsberättelsen (enl. bil.2 till originalprotokollet),
med justering verksamhetsdelen i Årsredovisningen (enl. bil.2 till originalprotokollet),
med justering räkenskapsåret skall vara 2018-01-01 – 2018-12-31.
§ 6b
Resultat och balansräkning framgår i Årsberättelsen sid. 6-9.
Mötesordföranden lämnar ordet fritt med anledning av den ekonomiska
förvaltningsberättelsen.
Beslutades att
godkänna resultat och balansräkning (enl. bil. 2 till originalprotokollet).
§6c
Beslutades att
godkänna rapporten från 2018 års Representantskap
(enl bilaga 3 till originalprotokollet).
§7
Revisorernas berättelse, framgår i Årsberättelsen sid.10. Mötesordföranden
läste upp revisorernas uttalande på sidorna 10 och 11. Mötesordföranden
lämnar därefter ordet fritt med anledning av revisionsberättelsen.

Resultat- och
balansräkning

Representantskap 20181205
Revisorernas
berättelse

Beslutades att
godkänna revisorernas berättelse (enl. bil. 2 till originalprotokollet).
§8
Beslutades att
fastställa den i Årsberättelsen redovisade balansräkningen på sidan 9
och att årets förlust på 73 tkr balanseras mot eget kapital.

Fastställande av
balansräkning/
årets resultat

§9
Beslutades att
i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
§ 10
Beslutades att
välja Christer Gustafsson till förbundsordförande, fram till och med nästa
årsmöte. Beslutet var enhälligt.
§ 11
Beslutades att
omvälja Agneta Jäverskog, Sofie Torstensson och Ola Andertoft på två år
samt fyllnadsval av Claes Moberg, Älmhult på ett år, efter Svante Samuelsson,
Kalmar.
§ 12
Beslutades att
välja Oskar Rosenkvist/EY, Jönköping till revisor samt Jan-Erik Gustavsson
och Dag Thulin till lekmannarevisorer, samtliga på en tid av ett (1) år
§ 13
Beslutades att
på ett år dels omvälja Ola Rydén till ordförande med personlig suppleant Ronny
Söderlund dels följande ordinarie ledamöter: Johanna Nilsson, Tommy
Henriksson, Jörgen Folkesson och Siobhan Macaulay samt till
suppleant: Monica Henning.

Ansvarsfrihet
för styrelsen
Val av förbundsordförande

Val av styrelseledamöter

Val av revisorer

Val av
valberedning

§ 14
Beslutades att
dels välja Stefan Brandstedt till ordinarie representant i
Svenska FF:s representantskap och Christer Gustafsson till dennes
personlige suppleant.

Val av ledamot
samt personlig
suppleant till
SvFF:s repskap

§ 15
Beslutades att
uppdra åt styrelsen att utse ombud till Svenska FF:s årsmöte i
Stockholm.

Ombud till
SvFF:s årsmöte

§ 16
Beslutades att
uppdra åt styrelsen att utse ombud till Smålands Idrottsförbund
årsstämma i Växjö.
§ 17
Christer Gustafsson hänvisade till utsänd verksamhetsplan/almanacka samt
utlämnad folder där det speciellt kan noteras tre större satsningar 2019
som presenterades av Stefan Brandstedt, Peter Stefansson och kansliets
Ulf Pettersson.
* Spelformer
* Domare
* Diplomerad Förening

Ombud till
distriktsidrottsmötet
Fastställande av
arbetsplan 2019

Beslutades att
godkänna förslag till arbetsplan/verksamhetsplan för 2019.
§ 18
Styrelsens förslag till en balanserad inkomst- och
utgiftsstat för 2019, omfattande intäkter och kostnader på vardera 15 993 tkr.
Beslutades att
fastställa budgeten för 2019 och även riktlinjer för en rambudget 2020
(enl. bil.4 till originalprotokollet).
§ 19
Svenska FF:s chefjurist Anders Hübinette informerade om Svensk Fotbolls
utmaningar ur en jurists perspektiv på ett mycket trevligt sätt. Bland annat
berättade han om matchfixing och vad detta innebär.

Inkomst- och
utgiftsstat
för 2019

Information

Anders Hübinette

från SvFF:s

§ 20
Inga inkomna motioner.

Motioner

§ 21
Christer Gustafsson meddelade att nästa årsmöte äger rum den
”fössta tossdan i mass” och Repskapet genomförs i december.

5 mars i Växjö
Årsmötet 2020

§ 22
Utmärkelser av olika valörer delades ut (enligt bil.5 till originalprotokollet).
Ett stort tack till alla dessa!

Avslutning/
Tack

Avtackning av Marcus Lindberg för sina 6 år som utbildare, förbundskapten,
kommittéledamot och instruktör i vår verksamhet:
Christer tackade
dels Ola Henriksson som dagens mötesordförande, Anders Hübinette för sitt
deltagande och sist men inte minst för förtroendet att få ”leda” Smålandsfotbollen.
Efter detta förklarade Christer Gustafsson årsmötet för avslutat.
Växjö 20190307
Justeras:

Vid protokollet:

Ola Henriksson

Henrik Landén

Justeras:

Bo Murath, Bankeryds SK

Ann Svensson, Nässjö FF

