Protokoll från Smålands Fotbollförbunds årsmöte
2018-03-01 kl. 19.00–21.00 på Myresjöhus Arena, Växjö

Representanter från 20 föreningar (enl bil 1 till originalprotokollet)
Totalt 56 personer närvarade.

§1
Årsmötet inleddes med ett bildspel om året som gått innan Ordförande
Christer Gustafsson hälsade alla välkomna, hedersordförande
Håkan Danielsson, valberedningens ordförande Ola Rydén, SvFF:s
Ordförande Karl-Erik Nilsson samt Smålands domarförbunds ordförande
Bengt Fritiofsson samt tackade alla förtroendevalda och personal för ett
mycket bra arbete och förklarade därmed årsmötet för öppnat.

Inledning

Ordförande gav en tillbakablick över året som gått och uppmärksammade att
vi nu har två damlag i högsta serien, stort grattis till IFK Kalmar och Växjö DFF.
Därefter belystes medias bevakning av att lagsporterna tappar utövare. Här står
sig Smålands FF sig starkt och ökat med 1000 spelare i alla våra 337 föreningar
mot föregående år.
Ekonomiskt var 2017 ett mycket bra år. Vi har under året sålt våra aktier i
Elmia AB och vårt dotterbolag, Smålandsfotbollen AB. Detta gör att vi redovisar
en vinst på nästan 1,6 Mkr. Utan dessa båda affärer skulle det vara ett nollresultat
vilket var helt i linje med budgeten. Av vinsten avsätts 1,35 Mkr till ändamålsbestämda
medel, vilka nu uppgår till 1,9 Mkr. Detta tillsammans med vårt EK på 2,5 Mkr gör att
vi står stark rustade för de kommande åren.
§2
Förrättades upprop och ombud från 20 föreningar var närvarande
(enl. bil.1 till originalprotokollet) och röstlängd fastställdes.
§3
Beslutades att
årsmötet blivit behörigen utlyst enl. stadgarna genom kungörelse i
Magasinet Fotboll nr. 4/2016 samt utsända cirkulär inkl. årsberättelse, den
10 februari och på www.smalandsfotbollen.se,

Upprop

Kallelse till
årsmötet

§4
Beslutades att
till ordförande för mötet utse Smålandsidrottens hedersordförande
Karl-Erik Nilsson 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 Henrik Levert, Mariebo IK.

Val av
justeringsmän
(& rösträknare)

§ 6a
Verksamheten framgår i Årsberättelsen. Sid 2-5 och sid 16-44 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 Årsberättelsen (enl. bil.2 till originalprotokollet),
med anställd på kansliet Eric Dernegård, idrottslyftsgruppen Annika Stensson
har ej varit med 2017, Stefan Brandstedt SvFF´s förtjänsttecken i guld,
Idrottslyftet: 800 117 kr ska skall vara projektmedel ej utvecklingsstöd och i
texten under ska orden lagaktiviteter för ungdomslag strykas.
§ 6b
Resultat och balansräkning framgår i Årsberättelsen sid. 6-11.
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 2017 års Representantskap
(enl bilaga 3 till originalprotokollet).
§7
Revisorernas berättelse, framgår i Årsberättelsen sid.10 och kommenterades
av revisorerna. Mötesordföranden lämnar ordet fritt med anledning av
revisionsberättelsen.
Beslutades att
godkänna revisorernas berättelse (enl. bil. 2 till originalprotokollet).

Resultat- och
balansräkning

Representantskap 20171204
Revisorernas
berättelse

§8
Beslutades att
fastställa den i Årsberättelsen redovisade balansräkningen på sidan 9
och att årets vinst på 221 tkr läggs till kapitalet.

Fastställande av
balansräkning/
årets resultat

§9
Beslutades att
i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

Ansvarsfrihet
för styrelsen

§ 10
Beslutades att
välja Christer Gustafsson till förbundsordförande, fram till och med nästa
årsmöte. Beslutet var enhälligt.

Val av förbundsordförande

§ 11
Beslutades att
omvälja Stefan Brandstedt och Peter Stefansson på två år samt nyval
på Svante Samuelsson, Kalmar på två år.

Val av styrelseledamöter

§ 12
Beslutades att
välja ”godkänd revisionsbyrå” EY/Oskar Rosenkvist, Jönköping till revisor
samt Jan-Erik Gustavsson och Dag Thulin till lekmannarevisorer, samtliga
på en tid av ett (1) år
§ 13
Beslutades att
dels omvälja Ola Rydén med personlig suppleant Ronny Söderlund
dels följande ordinarie ledamöter: Johanna Nilsson, Tommy Henriksson
och nyval av Jörgen Folkesson, Siobhan Macaulay samt till
suppleant: Monica Henning.

Val av revisorer

Val av
valberedning

§ 14
Beslutades att
dels välja Christer Gustafsson till ordinarie representant i
Svenska FF:s representantskap och Stefan Brandstedt 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 och SISU
Idrottsutbildarnas årsstämmor den 9 april i Växjö.

Ombud till
distriktsidrottsmötet

§ 17
Christer Gustafsson hänvisade till utsänd verksamhetsplan/almanacka samt
Fastställande av
utlämnad folder där det speciellt kan noteras tre större satsningar 2018
arbetsplan 2018
som presenterades av kansliets Johanna Karlsson, Ellen Strand, Henrik Landen
och Ola Andertoft.
* Spelformer
* SmFF Fotbollsutveklare
* Heja Fotboll
Beslutades att
godkänna förslag till arbetsplan/verksamhetsplan för 2018.
§ 18
Styrelsens förslag till en balanserad inkomst- och
utgiftsstat för 2018, omfattande intäkter och kostnader på vardera 16 912 tkr.
Beslutades att
fastställa budgeten för 2018 och även riktlinjer för en rambudget 2019
(enl. bil.4 till originalprotokollet).
§ 19
Svenska FF:s K-E Nilsson informerade och svarade på frågor rörande
Svensk Fotboll på ett mycket trevligt sätt. Bland annat berättade han om det
fantastiska året för herrlandslaget som mot alla odds tog sig till VM, de övriga
landslagens resultat och framtida utmaningar. Vi fick även en inblick i
strategiarbetet 2018-22 process, satsningar och vad de syftar till.

Inkomst- och
utgiftsstat
för 2018

Information
K-E Nilsson
från SvFF:s

Småland har bidragit genom Rådslaget i september 2017 och inspel från
tjänstemän. Återblick av vilket arbete Euro League finalen 2017 i Stockholm
innebar och de destinationseffekter det gav. Nyheten Nations League som
spelas sep-nov presenterades och förhoppningarna är att kunna fylla Friends
läktare likt de sista landskamperna. Avslutningsvis framförde även ett varmt
tack till Smålands Fotbollförbund och dess föreningar.
§ 20
Inga inkomna motioner.

Motioner

§ 21
Christer Gustafsson meddelade att nästa årsmöte äger rum den
”fössta tossdan i mass”, samt att se över formerna för Repskapet dvs
innehåll, tid och plats. Styrelsen tillsätter gruppen.

7 mars i Växjö
Årsmöte 2019/
Repskapet 2018

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

Avslutning/
Tack

Christer tackade
dels Karl-Erik Nilsson som dagens mötesordförande, dels för förtroendet att
få ”leda” Smålandsfotbollen.
En trotjänare avtackades, Rickard Strandberg för sina 16 år i styrelsen:
Efter detta förklarade Christer Gustafsson årsmötet för avslutat.
Växjö 20180301
Justeras:

Vid protokollet:

Karl Erik Nilsson

Henrik Landén

Justeras:

Bo Murath, Bankeryds SK
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Henrik Lefvert, Mariebo IK

