ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND

PROTOKOLL
fört vid ÖFF:s årsmöte
2020-03-04

Tid

18.00 – 20.00

Plats

Scandic City, Linköping

DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING
Styrelsens ordförande Sven-Inge Arnell inleder ÖFF:s 103:e årsmöte med att hälsa alla de närvarande
välkomna och vänder sig speciellt till: Niklas Nåbo (Linköpings kommun) och Bengt Samuelsson
(hedersledamot) samt mottagare av utmärkelser, föreningarnas ombud, ÖFF:s förtroendevalda och
tjänstemän.
DISTRIKTSORDFÖRANDENS TILLBAKABLICK
För andra året i rad vann våra fantastiska fotbollstjejer, den här gången flickor födda 2003, Cup
Kommunal. Det får gärna bli en tradition att Östergötland vinner cupen. Det bådar också gott för
framtiden för våra östgötska damlag.
Annars var det lite tunt på serie- och cupsegrar när det gäller elitfotbollen. Linköpings FC kom på
femte plats, 13 poäng efter seriesegrarna Rosengård. Även IFK Norrköping hamnade på femte plats,
där Djurgården tog hem det allsvenska guldet.
Förhoppningsvis kan båda våra elitlag vara med och konkurrera om serie- och cupsegrar när vi börjar
2020 års säsong.
Då gick det desto bättre för våra landslag. Det svenska damlandslaget kom hem med bronsmedaljer
från VM i Frankrike och hur många var inte tjejerna som representerat LFC och förhoppningsvis gör
det även i framtiden - Nilla Fischer kom dessutom med i världslaget. Herrlandslaget har kvalificerat sig
för EM 2020 och det ger också en bra grund för att göra satsningar inom basen för den nationella
fotbollen – breddfotbollen.
Breddfotbollen är ÖFF:s huvudfokus och det finns saker att både glädja sig och oroa sig över. Fotbollen
är trots allt huvudidrotten för väldigt många i distriktet. Antalet spelare över 15 år är över 18 600 och
vi har många lag i seriespel, både inom senior- och barn-/ungdomsfotbollen. Samtidigt vet vi att allt för
många slutar spela fotboll i allt för tidig ålder. Det ska vi försöka motverka på olika sätt, inte minst
genom att börja för de yngsta åldersgrupperna med fotbollslek och sedan låta lekinslagen finnas kvar.
Det finns mycket kvar att utveckla i synen på hur fotbollen kan bedrivas från unga år och uppåt i
åldrarna. Men vi har nu arbetat vidare med den nya Fotbollens spela, lek och lär och fortsatt
genomförandet med de nya nationella spelformerna.
Årets lägerverksamhet omfattade lite fler – 755 ungdomar, vilket var 130 fler än under 2018.
Glädjande är också att många fler föreningar uppmärksammat olika koncept när det gäller
motionsfotboll.
Futsal hoppas vi ska kunna växa ännu mer med fler lag i seriespel och fler spelare som rekryteras till
denna del av fotbollsfamiljen.
Arbetet med att förändra förtroendemannaorganisationen har pågått under året och vissa
förändringar kommer genomföras med start 2020. Till förändringarna hör att årsmötet förhoppningsvis inrättar en särskild Disciplinnämnd.
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Arbetet med Diplomerad förening är ett av våra verktyg för att stärka föreningarna. Sedan starten av
arbetet har det tillkommit både fler föreningar och en futsalförening. Nu höjer vi målsättningen för år
2020 och hoppas fler ska vilja jobba med konceptet Diplomerad förening. Men vi fortsätter också
arbetet med att stärka föreningarna med fler insatser i Föreningscoachen 3.0, där vi försöker rekrytera
fackcoacher som kan hjälpa till med olika insatser.
Anläggningsfrågan har lyfts fram på nytt, med ny resurs och vi har kunnat ge ett bättre stöd till
föreningar med egna anläggningar plus ökat dialogen med kommunerna i denna angelägna fråga.
Domarkommittén har som vanligt jobbat på alldeles utmärkt och det känns som alla kommittéer är
riktigt på gång inför det nya decenniet.
Projektet Plus 10 000 syftar till att få betydligt fler kvinnor som organisationsledare, aktivitetsledare
och domare i Sverige. Vårt arbete under 2019 har varit orienterande, i viss mån sökande efter form
och innehåll. Nu tror vi att vi har hittat ett antal utvecklingsområden, inte minst efter det möte vi
genomförde i slutet på november med många representanter för föreningarna. Vi ska klara att få in
fler och behålla fler kvinnor inom östgötafotbollen.
Vi blickar framåt mot 2020 där vi bland annat ska fortsätta att ta tag i olika utvecklingsspår. Några
exempel på nya ambitioner är:
• Vi tänker rekrytera en person med särskilt fokus på att utbilda spelare och ledare inom flick- och
damfotboll
• Vi genomför ett pilotprojekt med tränarcoach för ungdomstränare
• Vi genomför satsning/projekt med inriktning på att få fler föreningsdomare med externt finansiellt
stöd och arbetar under 2020 för att fler föreningar ska bli självförsörjande på domare och ha
domaransvariga
• Tillsammans med RF-SISU Östergötland tas en handlingsplan fram för att stärka samarbete och ge
ännu bättre stöd till föreningar, och inte minst
• Avspark Östgöta som genomförs den 29 februari som ett nytt koncept för att samla östgötafotbollen
kring ledar-, tränar-, ungdomsfotboll m.m.
Återvinning är ju angeläget i dagens samhälle, så låt oss till slut upprepa några slutord från föregående
år som är lika relevanta nu som då:
Ett varmt tack till vårt utmärkta kansli för dess arbete! Tack till alla ledamöter och ideellt arbetande
krafter i östgötafotbollen.
Tack för gott samarbete östgötakommunerna, föreningarna och våra övriga samarbetspartner.
.
UTDELNING AV UTMÄRKELSER
Årets herrfotbollsspelare
Isak Pettersson, IFK Norrköping

Årets damfotbollsspelare
Emma Holmgren, Linköpings FC

Årets herrjuniorspelare
Isak Bergman Johannesson, IFK Norrköping

Årets damjuniorspelare
My Cato, IFK Norrköping

Årets domare
Patricia Yacoub, Norrköpings FDK

Domarnålen i silver (SvFF)
Mark Josef, Norrköping FDK

SvFF:s förtjänsttecken i silver
Tommy Axelsson från Igelfors IF

ÖFF:s förtjänsttecken i guld
Kjell Widell från Krokeks IF
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ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Distriktsordföranden förklarar årsmötet öppnat.

§1

UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING SAMT FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Granskning av fullmakterna har förrättats vid entrén till årsmötet.
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 16 föreningar med 35 röster.

§2

FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
§3
Årsmötet har varit utlyst i tidningen Fotbollsmagasinet i november månad 2019, och
dessutom har en skriftlig inbjudan utsänts till samtliga registrerade föreningar enligt
Svenska Fotbollförbundets röstlängd. Kallelsen har varit föreningarna tillhanda i
början av januari.
Årsmötet förklaras utlyst i behörig ordning.
GODKÄNNADE AV DAGORDNINGEN
Årsmötet beslutar godkänna dagordningen

§4

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET
Årsmötet beslutar utse Niklas Nåbo att leda förhandlingarna och Thomas Kölnäs
till sekreterare för årsmötet.

§5

VAL AV TVÅ PROTKOLLJUSTERARE SAMT RÖSTRÄKNARE
Årsmötet beslutar utse Camilla Öberg från BK Kenty och Jörgen Lööv, IFK Wreta
Kloster att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§6

BEHANDLING AV:
§7
a) STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DET SENASTE KALENDERÅR
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019, vilken därefter
lägges till handlingarna.
b) STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR DET SENASTE KALENDERÅRET
Thomas Kölnäs redogjorde för årets utfall och några nyckeltal från årsredovisningen.
Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse för 2019, vilken
därefter lägges till handlingarna.
c) REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT FÖR DET SENASTE KALENDERÅRET
Maria Hagström rapporterade från Representantskapsmötet den 26 februari 2020.
Årsmötet beslutar att godkänna rapporten, vilken därefter lägges till handlingarna.
REVISORERNAS BERÄTTELSE
Revisorernas berättelse delgavs skriftligen via framtaget och bifogat material.
Årsmötet beslutar att notera den och lägga den till handlingarna.

§8

FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING
§9
Årsmötet beslutar att fastställa balansräkningen för 2019 i enlighet med styrelsens
förslag och att 2019 års resultat, -482 000 kr, överföres till ny räkning.
FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
§ 10
Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Beslutet fastställdes enhälligt av årsmöte.
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FASTSTÄLLANDE AV ARBETSPLAN FÖR 2020
§ 11
Årsmötet beslutar godkänna rapporterna angående Idrottslyftet, + 10 000, Min Fotboll,
Domarprojektet och styrelsens övriga förslag till arbetsplan för 2020.
FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR INNEVARANDE ÅR
Årsmötet beslutar, efter föredragning av Thomas Kölnäs, att godkänna styrelsens
förslag till budget för 2020.

§ 12

BEHANDLING AV FÖRSLAG SOM VÄCKTS AV STYRELSEN
Årsmötet beslutar, efter föredragning av Kjell Augustsson, att godkänna styrelsens
bilagda förslag;
- att inrätta en Disciplinnämnd,
- att i sina stadgar ge förutsättningar för en sådan och
- att på årsmötet välja nämndens ledamöter

§ 13

BEHANDLING AV MOTIONER SOM INGIVITS I DEN ORDNING SOM ANGES I ÖFF:s STADGAR
2 KAP. ÅRSMÖTE 5 §

§ 14

Inga motioner är inkomna.
VAL PÅ ETT ÅR AV DISTRIKTSORDFÖRANDE I STYRELSEN
§ 15
Årsmötet beslutar att välja Sven-Inge Arnell som distriktsordförande tillika ordförande i
distriktsstyrelsen för tiden t o m nästa ordinarie distriktsmöte 2021.
Beslutet fastställes enhälligt av årsmötet.
VAL PÅ TVÅ ÅR AV HALVA ANTALET STYRELSELEDAMÖTER
§ 16
Årsmötet beslutar att omvälja Lena Renholm och Kjell Augustsson på två år och nyvälja
Cecilia Karlsson på två år.
Beslutet fastställes enhälligt av årsmötet.
VAL PÅ ETT ÅR AV TVÅ REVISORER SAMT VAL AV TVÅ SUPPLEANTER FÖR SAMMA
§ 17
TID
Årsmötet beslutar att för en tid av ett år omvälja Robert Andersson från Motala och
Anna Hedsköld Linköping som revisorer.
Vidare beslutar årsmötet att välja Jens Karlmark från Motala (omval) och Ulf Tancred från
Norrköping (omval) som revisorssuppleanter under ett år.
VAL AV ORDFÖRANDE OCH FYRA ÖVRIGA LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN
Årsmötet beslutar att för en tid av ett år omvälja Bengt Samuelsson från Linköping
(ordförande), Bertil Ekström från Norrköping, Per Lysén från Norrköping och Karin
Gren Lindholm Motala samt nyvälja Amanda Kihlstedt från Linköping.

§ 18

VAL AV OMBUD JÄMTE SUPPLEANTER TILL SVENSKA FF:s ÅRSMÖTE OCH
§ 19
REPRESENTANTSKAPSMÖTE SAMT RF-SISU:s ÅRSMÖTE
Årsmötet beslutar att låta styrelsen utse ledamot och suppleant till Svenska Fotbollförbundets representantskapsmöte samt ombud till Svenska Fotbollförbundets årsmöte och så även till RF-SISU:s årsmöte.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDEN SOM SKA FÖREKOMMA PÅ SVENSKA FOTBOLL§ 20
FÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE
Årsmötet beslutar godkänna Sven-Inge Arnells rapporter inför SvFF:s Förbundsmöte.
Övriga frågor
Inga övriga frågor lyfts till årsmötet.

§ 21
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ÅRSMÖTET AVSLUTAS
Niklas Nåbo tackar för förtroendet att fått leda årsmötet och önskar samtliga en
lyckosam säsong samt förklarar därefter mötet avslutat.

§ 22

Efter avslutat årsmöte riktar Sven-Inge Arnell ett stort tack till Niklas Nåbo för hans
positiva sätt att sköta ordförandeklubban under mötet och överlämnar en blombukett.
Sven-Inge avtackar därefter avgående styrelseledamöterna Ella Karlsson och Miro Samet
Hristov samt välkomnar nya ledamoten Cecilia Karlsson till styrelsen.
Därefter avtackas också avgående ledamoten i Valberedningen Emma Wiklund
samt välkomnas nya ledamoten Amanda Kihlstedt.
Avslutningsvis hälsas de nya ledamöterna till Disciplinnämnden välkomna, dvs. Björn
Svensson, Johan Råsbrink, Jonas Andersson, Ingela Andersson och Åsa Kock.

Linköping dag som ovan

Thomas Kölnäs
sekreterare

Justeras:
Niklas Nåbo
ordförande

Camilla Öberg
BK Kenty

Jörgen Lööv
IFK Wreta Kloster
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