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Föredragningslista
1.

Årsmötets öppnande

2.

Upprop och godkännande av fullmakter

3.

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.

Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare

6.

Behandling av:

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fastställande av balansräkning per den 31 december 2020 och beslut i anledning
av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020
c) Representantskapets rapport för 2020

10.

Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
Avgående: Roger Persson

11.

Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år vardera
Avgående: Annette Gustafsson, Leif Lindstrand, Stefan Östblom, Linda Igglund

12.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år vardera
Avgående: Per Niward, Ulf Häggberg Suppleant: Daniel Ageflod

13.

Val av valberedningskommitté för en tid av 1 år vardera
Avgående: Johnny Gustavsson, Ulf Andersson, Örjan Ohlström, Birgitta Osmund Eriksson

14.

Val av ombud till SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant under 2021

15.

Val av ombud jämte suppleanter till SvFF:s årsmöte 2021

16

Val av ombud till DF-mötet och SISU-stämman jämte erforderligt antal suppleanter

17.

Fastställande av verksamhetsplan för 2021

18

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2021

19.

Behandling av förslag som väckts av distriktsförbundsstyrelsen

20.

Behandling av motioner som inkommit till GFF:s styrelse senast den 1 november 2020

21.

Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på förbundsmötet

22.

Årsmötets avslutning
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Röstlängd
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse
för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast
föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny
röstlängd har tillställts SDF. Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande: 2–3 lagförsäkringar – en tilläggsröst,
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster. Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av
det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Förening
BK Björsjöhöjden
BK Legend
Brynäs IF FK
Forsbacka IK
Furuviks FF
Gefle FC
Gefle IF FF
Gestrike-Hammarby IF
Gävle GIK FK
Hagaströms SK
Hedesunda IF
Helges IF
Hille IF
Hofors AIF
Hästbo SK
Högbo AIK
IK Huge
IK Sport
IK Sätra
Järbo IF
Korpföreningen Heros
Kungsgårdens SK
Lingbo IF
Norrham Hamrångebygdens IF
Norrsundets IF
Ockelbo IF
Sandvikens AIK FK
Sandvikens IF
Skutskärs IF FK
Stenebergs Ungdoms IF
Stensätra IF
Storviks IF
Strömsbro IF
Torsåkers IF
Valbo FF
Åbyggeby FK
Åbyggeby FK/Ockelbo
Årsunda IF
Åshammars IK
Örta IF
Österfärnebo IF
41
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Kommentar
Ingen laglicens

Ingen laglicens

Ingen laglicens
Ingen laglicens

Ingen laglicens

Ingen laglicens

Ingen laglicens
Ingen laglicens

Ingen laglicens

Ingen laglicens

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2020
Ett annorlunda år för fotbollen…

En härlig inramning med mycket publik på Göranssons Arena, där Sandviken IF spelade 2–2 mot
Djurgården i svenska cupen inledde fotbollssäsongen 2020. Föga anade då att vi resten av 2020
skulle få uppleva fotbollen från sidan av planen eller för de flesta av oss långt borta från planen. Corona och Covid-19 tog under våren ett järngrepp på samhället, idrotten och fotbollen drabbades på ett
sätt vi inte hade kunnat föreställa oss. Förhoppningen om en kortvarig pandemi visade sig i högsta
grad påverka vår verksamhet hela säsongen.
Ingen eller liten publik var det som gällde för säsongens matcher. Detta förde med sig mycket negativt
för fotbollen men det fanns också en del ljusglimtar. Våra föreningar drabbades av stora uteblivna
publikintäkter, lagen fick inte den inramning som supportrarna kan ge sitt lag. Flera föreningar och lag
valde i dessa tider att livesända sina matcher via Min Fotboll, vilket var mycket uppskattat. Även media livesände extra många matcher detta annorlunda år.
Domarutbildningar hann med att genomföras före restriktionerna slog till och covid-19 bröt ut.
Tränarutbildningar var inte många som genomfördes som planerat, utan de allra flesta fick ställas in
under 2020.
Evenemang uteblev, då inget EM-kval Futsal kunde genomföras som planerats. Fotbollens Dag fick
ställas in och våra DM-finaler fick spelas med en liten publik. Seriespelet barn och ungdom startade
som planerat, men med många inställda matcher och regionala serier fick avvakta lättnader på resor.
Seriespelet på seniornivå, blev för de allra flesta lagen en ”halv säsong” och endast herrar div.1 och
elitettan spelades som hel säsong
Under 2020 fortsatte initiativet #kanduvisslajohanna vilket gav ett efterlängtat ökat antal kvinnliga domare, initiativet möjliggjordes tack vare ett antal samarbetspartners som vill satsa på kvinnor som vill
döma fotboll.
Gestrikland har även 2020 haft ett antal domare inom svensk elitfotboll, Martin Strömbergsson har
tillsammans med Patrik Eriksson, Mahbod Beigi och Fredrik Hammarström alla varit verksamma som
domare i Allsvenskan och Superettan.
Rambod Beigi, Mohamed Nablsi och Erik Mattsson har varit 4:e domare under året i Allsvenskan och
Superettan och dömt i div.1. Katrin De Boer har varit AD i matcher i Elitettan och domare i div.1 dam.
Samtliga är viktiga förebilder för våra lokala domare i distriktet!
Gestrikland fick efter många års väntan ett lag i damernas elit då Sandviken IF damer spelade i Elitettan under 2020, men där blev det dessvärre endast ett år då laget placerade sig på 13:e plats. Herrar
div.1 fick även detta år derbyn då Sandviken IF (6:a) och Gefle IF (7:a) återigen spelade i samma serie, tyvärr utan de publikfester vi fick uppleva föregående säsong. I Damer div.1 var våra representanter Gefle IF (8:a), Stensätra IF (11:a) och Valbo FF (12:a). I herrar div.3 hade vi tre lag Valbo FF (9:a),
Åbyggeby FK (3:a) och Sandvikens AIK FK (1:a) vilket innebar avancemang till div.2 2021.
Distriktsserierna fick följande seriesegrare; damer div.2 – Skutskärs IF FK, damer div.3 – Hille IF, herrar div.4 – Forsbacka IK, herrar div.5 – Älvkarleby IK, herrar div.6 – Kungsgårdens SK och herrar div.7
– Helges IF 2.
Vi har i Länsförsäkringar en god samarbetspartner under konceptet ”UngDomare”. Detta är värdefullt
för båda förbund, förening och ungdomar som vill döma fotboll. Här utbildades det drygt 300 barn- och
ungdomsdomare som förutom utbildningen fick regelbok och domartröja samt möjligheten till stipendium vilket delades ut till 4 lovande UngDomare i samband med GFF-cupfinalerna på Måsbergets IP.
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Futsal har ett annat spelår än fotbollen och vi har under 2020 avslutat säsongen 2019/2020 och startat
säsongen 2020/2021. Avslutningen av Futsal januari-februari gick mycket bra medan uppstarten under november fick ett abrupt slut efter första helgens matcher då covid-19 satta stopp för allt seriespel
resten av året.
Distriktsungdomsturneringarna Cup Kommunal (flickor) och Distriktspojkturneringen (pojkar) spelades
med våra flickor/pojkar födda 2003, som båda lagen tog sig vidare och spelade slutspel på Bosön i
januari. Vår flickor/pojkar födda 2005 skulle under året varit i Junsele (Norrlandsläger), Halmstad (utvecklingsläger) samt Leksand (utvecklingsläger) men allt detta blev inställt.
Vi är den största idrotten men har stora utmaningar i att arbeta med att behålla spelare högre upp i
åldern samt att arbeta med föreningsutveckling och ledarrekrytering. Samarbetet med RF-SISU Gävleborg är fortsatt starkt. Vi arbetar tillsammans med att utveckla våra föreningars verksamheter som
på olika sätt är anpassat till föreningarnas unika behov.
Under året har arbetet med projektet ”ökad samverkan” fortsatt. Syftet är att genom ökad samverkan
inom svensk fotboll frigöra resurser från administration till mer förenings- och fotbollsutveckling. Tyvärr
har pandemin försvårat arbetet då flertalet fysiska möten och besök har ersatts av digitala träffar. Det
finns samtidigt en oro att den lokala förankringen inte säkerställs. Gestriklands fotbollsförbund lämnade av den anledningen in en motion till förbundsmötet om att bredda utredningsuppdraget samt
utöka projektgruppen som leder arbetet. Arbetet fortlöper och vi är allihop positiva till en ökad samverkan, men det behövs mer tid för att klargöra under vilka former det ska ske.
Under hösten har vi också arbetat med ”Spelarutbildning en helhet” som resulterat i GFF spelarutbildning 3.0. En strävan har hela tiden varit att nå en bredd bland barn och ungdomar att inspireras och
känna ett långsiktigt intresse för fotboll. I Gestrikland vill vi samtidig undvika en tidig selektering och
istället främja spelarutbildning för alla intresserade ungdomar.
Så många som möjligt – så länge som möjligt – så bra som möjligt – i så bra miljö som möjligt

Styrelsen
Gestriklands Fotbollförbund bildades den 28 mars 1915 och har därmed genomfört sitt 105:e verksamhetsår detta år. Under verksamhetsåret genomfördes 12 protokollförda styrelsemöten med huvudsyfte att följa upp budget och verksamhetsplan samt beslutsfattande i löpande frågor.
Det praktiska genomförandet och detaljbesluten fattas och verkställs i de olika kommittéerna och utskotten, hänvisning sker till upprättade årsrapporter. Roger Persson har varit representant i Norrlandsdistriktens ordförandegrupp och Stefan Östblom var vår ledamot i SvFF:s Representantskap.
Från Gestriklands Fotbollförbunds styrelse vill vi framföra ett varmt tack till personal, kommitté- och
utskottsledamöter. Ett särskilt tack till alla föreningar som tagit ett stort ansvar och visat förståelse under ett år som fört med sig många utmaningar. Tack för att ni orkat och låt oss fortsätta samverka och
se framåt mot en ny spännande fotbollssäsong. Ser fram emot att se är alla därute.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 2020
FOTBOLLSUTVECKLING
SPELARUTBILDNING
UPPGIFTER
Bas
Följa/genomföra Spelarutbildning - en helhet
och utföra tillhörande administration (utifrån
specifikation ”SDF” i dokumentet)

GENOMFÖRDA INSATSER
Genomfört spelarutbildnings-träningar
med F/P 14-16 år. Dock i mindre
omfattning utifrån det läge som varit
kring Covid-19
Genomfört spelformsutbildningar
centralt samt i föreningar. Arbetat med
implementering av SUPen.

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR
Begränsad verksamhet pga Covid-19, dock
ställt om till en del uppsökande
verksamhet i föreningar för dessa åldrar.

MEDSKICK/ REFLEKTION TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021
Se över den öppna och selekterande verksamheten.
Involvera fler under längre tid, samt att ledarna fortbildas
under spelarutbildningen.

Begränsade pga Covid-19

Fler föreningar måste arbeta efter en spelarutbildningsplan,
fortsätta med spelforms-utbildningarna och med fördel i
föreningar.

Bas

Stöd till föreningar att implementera
Spelarutbildningsplan inkl. utbildningar och
utföra tillhörande administration

Projekt

Utveckla, implementera och stödja föreningar Motionsfotboll, öppna tillfällen på
i arbetet med Parafotboll, Fotboll Fitness och lördagar i augusti-september.
Förenklade spelformer senior

Egen uppgift

Egen uppgift

Vidareutveckla styrdokument och riktlinjer för
spelarutbildningsverksamheten i samverkan
med spelarutbildare (SU) och distriktsförbundskaptener (DFK).
Utveckla spelarutbildningen kopplat till
distriktslagen så att fler spelare och ledare får
möjligheten att ta del av denna verksamhet.
Arrangera spelarutbildningsdagar under
skollov.
Genomför målvaktsdagar/kvällar.

En arbetsgrupp har sett över
verksamheten tillsammans med NaFu.
Workshops har genomförts med kloka
inspel.
Detta har möjliggjorts i bra omfattning Varit begränsade vid centrala samlingar
då uppsökande verksamhet
pga covid-19
prioriterats.
Genomfördes på sportlovet, då med
Begränsade pga Covid-19
futsal
Blev helt inställt 2020 pga covid-19

Egen uppgift

Utreda möjligheterna till motionsfotboll.

Provat motiosnfotboll

Begränsade pga Covid-19

UPPGIFTER
Administrera och genomföra
tränarutbildningar (och följa kursplaner):
(1) SvFF:s tränarutbildning C, B-, A-ungdom
(2) Fotbollens Spela Lek och Lär
(3) UEFA B
(4) Målvaktstränarutbildning C och B
(5) Tränarutbildning Futsal
(6) Ledarutbildning Fotbollsskola
(7) utbildning av tränarutbildare Nivå 1-3
Utveckla samarbete inom NaFu regionen för
tränarutbildningar TUAU och UEFA B.
I samarbete med HiG och SvFF erbjuda en
högskoleförlagd tränarutbildning TUC, TUBU,
TUAU, UEFA B samt fördjupningar.
Rekrytera och fortbilda utbildare efter behov
för nivå 1–3, samt futsal.
FFC (Female Fotboll Coach) – ett initiativ för
att utbilda fler kvinnliga tränare.
Särskild satsning på FSLL i föreningar för
styrelse, ledare och föräldrar.
Möjligheter till mentorskap i sin hemmiljö ,för
utbildade tränare.

GENOMFÖRDA INSATSER
Genomfört utbildningar som kunnat
genomföras säkert.
Genomfört alla nivåer
Genomfört flera utbildningar
Genomfört i NaFu området
Ingen 2020
Ingen 2020
De som efterfrågat har fått utb.
Genomfördes i jan. och feb.
Fungerar bra, ytterligare steg togs
2020.
En omgång avslutades i juni och en ny
har startat i augusti.

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR

Egen uppgift

Egen uppgift

Har varit helt stopp på verksamheten i de Fortsätta dialogen med SvFF projekt kring förenklade
parafotbollsföreningar vi har.
spelformer, startat tankar och idéer inför 2021.
Erbjöd motionsfotboll ett antal lördagar,
öppet för alla.
Fortsätta processen framåt med målsättningen att få till ett
dokument som tydliggör vad vi ska göra i distriktet.

Försöka erbjuda öppen verksamhet med både fotboll och
futsal
Ta upp dessa igen 2021

LEDARE
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Egen uppgift
Egen uppgift

Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021
Se över vi kan erbjuda digitala utbildningsalternativ.
Komma ikapp med uppskjutna moduler.
Fortsätta till alla målgrupperna i föreningar.

Inställda pga covid-19
Inställd pga covid-19
Tappat en hel del föreningar 2020

Finns planerade datum 2021

Utmaning att få ut information om att alternativet att läsa
tränarutbildningar på högskolan, hur når vi fler?

Genomförs med hjälp av NaFu.
Det fanns en plan…
Fysiska och digitala
utbildningstillfällen.
Projekt i en förening under 2020

Mycket planerat, men påverkades mycket
av covid-19.
En hel del fysiska tillfällen har fått ställas
in pga covid-19
Kunde inte genomföras som planerat,
men ställdes inte in utan ställdes om.

8

Ta upp satsningen på FFC under 2021.
Fortsätta utbilda i föreningar
Se över möjligheterna till fler projekt/föreningar med
mentroskap.

TÄVLING
UPPGIFTER
Följa/genomföra Nationella spelformer inkl.
spelformsutbildningar och tillhörande admin

GENOMFÖRDA INSATSER
Genomfört spelformsutbildningar,
både centrala och i föreningar.

Administrera serier upp till div 3 (herr) och
upp till div 1 (dam)
Administrera kvalspel på SDF-nivå, till SvFFtävlingar
Administrera F17
Administrera pojktävlingar (P16-P19) på
andranivån
Administrera upp till Regionala Futsalligan
(dam) och upp till div 1 (herr)
Hantera tävlingsärenden och disciplinärenden
i distriktsserierna
Aktivt medverka i
respresentantskapsprocessen och bidra till att
utveckla SvFF:s regelverk
Upprätta tävlingsbestämmelser med
distriktsspecifikt innehåll där särksilda behov
finns av anpassningar till lokala
förutsättningar, samt tillse att
tävlingsbestämmelserna efterlevs
Arrangera samt administrera tillstånd och
sanktioner för regionala cuper/mästerskap

Genomförts, damer div.2-3 och herrar
div.4-7
Genomförts.

Projekt

Min Fotboll

Marknadsföring och support.

Projekt

Grönt Kort

Informerat vid spelformsträffar och
andra ledarmöten.

Egen uppgift

Utveckla ett samarbete med Hälsinglands FF
angående dam- och ungdomsserier.

Samarbetet fortgår mycket bra.

Egen uppgift

Utveckla samarbete med Dalarna, Hälsingland Har tagit än mer fart till säsongen 2020.
och Uppland för äldsta ungdomsserier/junior.

Egen uppgift

#nolltugg – ett initiativ för att få ned antal
verbala bestraffningsärenden

Egen uppgift

Utveckla uppföljningen av Fair Play genom
Publicerat fairplay tabellerna från
fogis och fairplay tabell på serier som döms av fogis.
distriktsdomare.
Utveckla seriespelet och spelformer för Futsal Genomfört seriespel för alla åldrar.
i distriktet.

Synliggöra dessa än mer och arbeta för att Synliggöra dessa än mer och arbeta för att få status på dessa.
få status på dessa.

Matchvärdar – ett initiativ för att få ett
bra/bättre klimat runt våra barn- och
ungdomsmatcher.

Informerat om konceptet på
ledarmöten, samt kraven på
föreningen.

Då publik har undanbetts från matcher så
har detta lags åt sidan.

UPPGIFTER
Rekrytera, utbilda och fortbilda
distriktsdomare och ungdomsdomare, samt
genomföra stegutbildning (steg 1&2, herr och
steg 1 dam)
Följa upp och utbilda distrikts- och
ungdomsdomare
Upprätta klassificiering 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)

GENOMFÖRDA INSATSER
3 st distriktsdomare kurser
genomförda, 2 st steg 1 kurser
genomförda och 1 steg 2 utbildning
genomförd.
Obserververat domare.

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR

Utse coach div 4, distriktsdamcoach och
rekryteringsansvarig
#kanduvisslajohanna - ett projekt för att få in
flera tjejer att döma fotboll
En talangrupp för lovande domare som skall
matchas uppåt och följas upp

Hanterats av GFF DK.

Egen uppgift

Rekrytera flera LDO som på grundnivå kan se
steg 1 domare

Genomfördes inte enligt plan.

Egen uppgift

Utbilda och fortbilda Futsal-domare för vårt
seriespel.
UngDomare – ett projekt för att utbilda,
utveckla och stötta ungdomar som dömer.

2 futsalkurser genomförda,
obesrvationer, utvärdering säsong
Stort antal UngDomare utb
genomfördes med gott utfall

Bas

Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas
Bas

Bas

Bas

Egen uppgift
Egen uppgift

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021

Ansvarat för två serier åt SvFF.
Ansvarat för två serier åt SvFF, P16 och
P17.
Genomförts dam- och herrserier.
Hanterats av GFF DpU.

Utreda om distriktet ska ha en disciplinnämnd helt fristående
från kommittéer, valda på årsmötet.

Genomfört föreningsmöten samt
repskap digitalt före SvFF repskap.
Hanterats av GFF TK.

Hanterats av GFF TK.

Olika insatser under året.

Se över marknadsföring och support 2021, stor potential för
föreningar/lag men även förbund.
Finns lite arbete att följa upp
användandet vid matcher.

Tydliggör syftet och tips på hantering, digitala inlägg som kan
marknadsföras.

Fortsatt höga siffror i antalet verbala
ärenden.

Arbeta än mer förebyggande inför seriestart och följa upp
under säsong.

Svårt att anpassa spelformerna pga av
hallarnas begränsningar.

Arbeta på lösningar för hanteringen av lottningar för
sammandrag, fogis är inte anpassat än.

DOMARE
Bas

Bas
Bas
Bas

Bas
Egen uppgift
Egen uppgift

Egen uppgift

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021

Hanterats av GFF DK.
Hanterats av GFF DK.

1 steg 1 kurs genomförd,
observationer, digitala möten.
Genomfördes inte enligt plan.

Arbeta ihop de olika årens grupper av domare, 2019-2021.
En talangrupp för lovande domare som
skall matchas uppåt och följas upp - blev
inget pga av inställ cup och Covid säsong

Nya talanggrupper skall skapas för att förbereda domarna hur
det är att avancera upp i serierna. Löptest efter uppehåll –
mitträff för alla div 4 domare och de som är med i olika
talanggrupper
Rekrytera flera LDO som på grundnivå kan LDO skall utbildas hur de skall agera för de olika
se steg 1 domare - genomfördes inte pga talanggrupperna och hur de skall bedöma i domare i olka
Covid säsong
divisioner. Kraven skiljer sig.

UngDomare – ett projekt för att utbilda, utveckla och stötta
ungdomar som dömer. Fortsatt stöttning av LF.

MÅLUPPFYLLELSE FOTBOLLSUTVECKLING
Reflektion: Har de insatser vi gjort under året tagit oss närmare målen i strategi 2018-2022? Lägger vi fokus på de insatser som ger mest effekt? Finns det styrkor vi ska dra nytt av eller utmaningar att lösa för
att vi ska uppnå målen? Finns det något vi behöver göra mer eller mindre av för att ännu bättre bidra till att målen uppnås?
Vi måste tillsammans på ett bra sätt, säkerställa att klimatet kring våra matcher blir det bästa möjliga, för att få flera att fortsätta inom fotbollsverksamheten: Det handlar i slutändan om fotbollens varumärke.
Arbeta än mer med uppsökande verksamhet kring spelarutbildning, detta görs redan bra kring tränar- och ledarutbildningar. Följa upp ungdomsdomare ännu mer för att skapa en trygghet för domaren,
föreningen samt skapa bra förutsättningar för en god återväxt.
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FÖRENINGSUTVECKLING
FÖRENINGSSTÖD
UPPGIFTER
Bas
Stöd och introduktion för nya föreningar
Bas
Agera huvudmottagare/avsändare till
föreningar i föreningsspecifika frågor (var en
första kontakt)
Bas
Genomföra aktiv föreningskommunikation
(tex föreningsbesök och föreningsträffar)

Bas

Bas
Projekt
Projekt

Projekt
Projekt
Egen uppgift
Egen uppgift

Skapa regional handlingsplan för samarbete
med RFSISU distriktet enligt nationell
överenskommelse
Administrera och följa upp projektstöd för
föreningar
Kvalitetsarbetet - uppföljning av medlemskrav
för förening
Diplomerad Förening

Plus 10000
Alla är olika – olika är bra
Kvinnor som leder – ett initiativ för kvinnor
som är ledare inom fotbollen.
Fler som gör mindre – hjälpa och stötta
föreningar med organisation samt föryngringsoch rekryteringsprocessen.

GENOMFÖRDA INSATSER
OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR
Introduktion med alla nya IF.
Finns hela tiden support, antingen så
löser vi det själva eller så hjälper vi till
hjälp.
FUK fysiska Årsunda IF och Helges IF.
Telefonsamtal med samtliga
föreningar om nu- och framtida önskat
läge
Skapades i inledningen av året, samt
en halvtidsavstämning i somras.

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021
Skapa lathund för nya föreningar i GFF, "att tänka på".

Pågår löpande av kansli.

Arbetar mest med manuella utbetalningar som genomförs
efter avslutat projekt.
Följa upp kontakten under 2021 med dessa föreningar.

Kontaktat de föreningar som fanns
med på listan.
Aktiva föreningar - Hofors AIF,
Intresserade föreningar - Torsåkers IF,
Sandvikens IF och Hille IF.
Flera saker planerade…
Information till föreningar.
Planerade insatser under 2020, som
fick ställas in.
Process i föreningar med RF-SISU.

Svårt att få igång fler under detta märkliga Fortsätta föra samtal med föreningar om fördelarna med att
år, covid-19.
starta processen, då vi ser att det är den viktigaste delen.,
kom igång med arbetet.
Mycket inställt pga covid-19.
Kom igång igen 2021.
Svårt att greppa, vad vi kan göra mer.
Behöver bli bättre på distriktets del i detta.
Det mesta fick ställas in och annat skjutas Bokat upp medel för 2021 istället.
upp pga covid-19.
Fortsätta det goda samarbete med RF-SISU, lyfta goda
exempel som inspiration till andra föreningar.

BARN, UNGDOM OCH SKOLA
UPPGIFTER
GENOMFÖRDA INSATSER
OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR
Bas
Följa och genomföra uppgifter enligt
Inga besök eller möten genomförda.
Inte träffat skolansvariga.
ansvarsfördelning mellan SvFF och distrikten
(SDF) för Fotboll i skolan
Bas
Driva Fotbollens Spela lek och Lär i föreningar Utbildningar genomförda i föreningar.
Bas

Administrera, utbilda ledare och stötta
föreningar med genomförandet av
Fotbollsskolan

Genomfört utbildningar.

Bas

Upprätthålla ärendehantering och struktur för
trygghetsfrågor, lokalt ansvar för efterlevnad
av barnkonventionen
Utveckla ”Fotboll i skolan” inom grundskolan.

Löpande hantering då ärenden
kommer GFF till kännedom, agerar
därefter.
Inga insatser 2020.

Fortsätta utvecklingen av NIU och LIU inom
gymnasieskolan
Utveckla konceptutbildning för nya
ledare/tränare.
Sprida budskap om möjlighet att få
stöd/utbildning kring ”Skippa attityden”
genom SISU.

Arbetas kontinuerligt då GFF har
ansvaret för NIU flickor och LIU.
Inlett arbete för material till detta
tillsammans med RF-SISU
Genomförs av RF-SISU i föreningarnas
lag

Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021

Inga fortbildningar eller möten har
genomförts.

Har inte verkställts pga covid-19, fokus har Fortsätta arbetet tillsammans med RF-SISU
blivitpå FSLL helt 2020

ANLÄGGNING
UPPGIFTER
GENOMFÖRDA INSATSER
Löpande uppdatera anläggningssituationen
Uppdaterar löpande i Fogis.
(tex digital dokumentation av antal planer,
hallar, idrottsplatser, tillgänglighet, landsbygd

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021

Bas

Aktivt arbeta för att säkerställa en
ändamålsenlig anläggningssituation (tex
genomföra kommun- och föreningsbesök)

Kommunbesök genomförda
tillsammans med Niklas Callenmark
SvFF

Involvera fler beslutfattare i
kommunerna.

Få till ett mer strukturerat och strategiskt arbete.

Bas

Delta i centralt anordnade utbildningar och
konferenser kopplade till anläggning
Fortsätta gemensamt driva och utveckla
Strömvallen Fotboll.
Erbjuda aktuella utbildningar för
anläggningsskötare.
Utveckla samarbete med innebandyn för
nyttjandet av hallar till futsal.

Deltagit i Sundsvall på hösten, inställt i
våras.
Driver och deltar i utvecklingen av
anläggningen.
Försökt genomföra utbildning.
Inställda pga covid-19.

Bas

Egen uppgift
Egen uppgift
Egen uppgift

Dialog löpande om behovet av
hallbokningar.

Behov av utbildningar 2021, efterfrågan finns.
Arbeta för att få klart tidigare från innebandyn.

MÅLUPPFYLLELSE FÖRENINGSUTVECKLING
Reflektion: Har de insatser vi gjort under året tagit oss närmare målen i strategi 2018-2022? Lägger vi fokus på de insatser som ger mest effekt? Finns det styrkor vi ska dra nytt av eller utmaningar att lösa för
att vi ska uppnå målen? Finns det något vi behöver göra mer eller mindre av för att ännu bättre bidra till att målen uppnås?
Fortsätta samarbetet med RF-SISU kring föreningsutveckling, under 2020 är numera båda våra "fotbollare" på RF-SISU med på alla möten med föreningsutvecklingskommittéen samt en del del andra
föreningsmöten såsom ungdomsansvarigaträffar och ordförandekonferens. Behöver få med RF-SISU mer i vår verksamhetsplanering.
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FÖRBUNDSUTVECKLING
VERKSAMHETSSTYRNING
UPPGIFTER
GENOMFÖRDA INSATSER
Bas
Efterleva Strategi för svensk fotboll 2018-2022 Årsmöte, styrelsemöte,
och bidra till att nå strategiska inriktningar och ordförandekonferens.
genomföra initiativ
Bas

Projekt

Följa gemensam verksamhetsstyrningsprocess Arbetat med mallar och modeller.
enligt Verksamhetsstyrning - mot strategi 20182022
Upprätthålla demokratisk struktur för
RF-SISU "Idrottens föreningslära".
föreningarnas delaktighet
GFF ordförandekonferens.

Egen uppgift

Fortsätta driva och utveckla arbetet kring ökad Fortsatt god närvaro och delaktighet på
delaktighet hos föreningar.
möten.

Egen uppgift

Genomlysa vår egen organisation för en
optimering till verksamheten, samt skapa
tydlighet kring uppdrag och ansvar.

SAMHÄLLSANSVAR
UPPGIFTER
Bas
Uppmuntra och driva organisatorisk utveckling
samt verksamhetsutveckling med särskilt
fokus på jämställdhet och mångfald i
förtroendemannaleden
Projekt
Säkerställa en jämställd och inkluderande
rekrytering av personal och förtroendevalda
Projekt

Egen uppgift
Egen uppgift

Egen uppgift

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021
Kontinuerligt lyfta VP Q1-Q4.

Årets verksamhetskonferens har både
skjutits upp och ställts in pga covid-19.

Följa upp kontinuerligt, 2-4 gånger/år.

Funkar bra med digitala ordförandeträffar, prova fler 2021.
Fortsätta erbjuda en del möten digitalt.

Sett över organisationen och
ansvarområden kanslipersonal.

Identifierat förbättringsområden.

Vem äger vilka frågor, identifiera de som hamnar lite "mellan
stolarna".

GENOMFÖRDA INSATSER
Utbildning för valberededning.

OM GULT ELLER RÖTT BESKRIV VARFÖR
Inte funnits tillråckligt med tid för träffar
med fokus på detta.

MEDSKICK TILL VÅR VERKSAMHETSPLAN 2021
Få mer plats på agendan 2021, ifrågasätta mer.

Valberedning arbetar för detta, dialog Inte belysts tillräckligt mycket i det större Uppdatera arbetsordningen för GFF, se även över stadgar.
med kanslichef.
perspektivet.

Bedriva fotbollsopinion och samverkan med
distriktets kommuner för att kommunicera
fotbollens bidrag och behov
Arbete med jämställdhets-, mångfald- och
likabehandlingsplan.
Fotbollens samhällsnytta – fortsätta driva
arbetet kring fotbollens betydelse för
samhället.

Föreläsning med Karl-Erik Nilsson och
Caroline Waldheim.

Dialogerna som tidigare genomförts md
RF-SISU har ställts in pga covid-19.

Föreläsning med Sevana Ghadimi.

Arbetet stoppade upp och nu funderar vi
på om det ska vara distriktets.
Pga covid-19 blev det ingen uppföljning
med fysisk träff.

Strategiskt arbete måste lyftas.
Uppatera kontaktlistor för löpande kontakt med rätt
personer.
Besluta om vi ska skriva för distriktet eller avvakta central
plan.
Få fler föreningar att använda SROI räkneexempel och
tydliggöra dessa för fler.

Kartlägga kostnader inom fotbollen samt vad
som går att göra åt dessa.

Föreningsenkät.

Inlett arbete med att sammanställa
kostnader.

Göra klart kostnader inom fotbollen, se över möjligheterna
till någon fond.

Föreläsning med Karl-Erik Nilsson och
Caroline Waldheim.
SvFF räkneexempel för SROI.

MÅLUPPFYLLELSE FÖRBUNDSUTVECKLING
Reflektion: Har de insatser vi gjort under året tagit oss närmare målen i strategi 2018-2022? Lägger vi fokus på de insatser som ger mest effekt? Finns det styrkor vi ska dra nytt av eller utmaningar att lösa för
att vi ska uppnå målen? Finns det något vi behöver göra mer eller mindre av för att ännu bättre bidra till att målen uppnås?
Bättre och tydligare uppföljning av insatser i måluppfyllelse av resultat och effekt. Gör vi rätt saker och på rätt sätt?
Fortsätta följa och aktivt delta i arbetet kring "Ökad samverkan" och "Större och starkare SDF".
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Ekonomisk berättelse
Balansräkning

Ekonomisk berättelse för tiden 1/1-31/12 2020
2020-12-31

2019-12-31

Kassa & Bank

950 828 kr

680 759 kr

Kortfristiga placeringar i värdehandlingar

257 696 kr

257 696 kr

Fordringar

505 692 kr

764 294 kr

12 085 kr

28 319 kr

21 263 kr
1 747 564 kr

32 681 kr
1 763 749 kr

0 kr
1 747 564 kr

10 500 kr
1 774 249 kr

Tillgångar

Övriga kortfristiga fordringar
lager, förskott till leverantörer
Summa omsättningstillgångar
Inventarier

Summa tillgångar
Skulder & Eget kapital

82 448 kr

214 356 kr

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

442 010 kr

415 729 kr

Personal källskatt & arbetsgivaravgifter

169 097 kr

112 438 kr

Div kortfristiga skulder

222 366 kr
915 920 kr

300 471 kr
1 042 994 kr

731 255 kr

702 860 kr

100 389 kr
1 747 564 kr

28 395 kr
1 774 249 kr

Leverantörsskulder

Summa skulder
Avsättningar prioriterade aktiviteter
Eget kapital
Årets vinst 2019/vinst 2018

Summa skulder & Eget kapital

Bokslut 2020
INTÄKTER
EVENEMANG/RÖRELSEINTÄKTER
MEDIA/SPONSORINTÄKT
ANSLAG/BIDRAG
FÖRENINGS-/DELTAGARAVGIFTER
S:A INTÄKTER

Utfall 2020
50 066 kr
55 000 kr
1 796 390 kr
1 900 563 kr
3 802 019 kr

KOSTNADER

INTÄKTER
EVENEMANG/RÖRELSEINTÄKTER
MEDIA/SPONSORINTÄKT
ANSLAG/BIDRAG
FÖRENINGS-/DELTAGARAVGIFTER
S:A INTÄKTER

Utfall 2019
1 052 365 kr
222 957 kr
1 521 628 kr
2 911 789 kr
5 708 739 kr

KOSTNADER

KOSTNAD MATERIAL & VAROR

227 260 kr

KOSTNAD MATERIAL & VAROR

EVENEMANGSKOSTNADER

427 626 kr

EVENEMANGSKOSTNADER

KOSTN. FÖRENING-,ORG-& UTB
LÖNER

37 565 kr
1 440 783 kr

KOSTN. FÖRENING-,ORG-& UTB
LÖNER

414 363 kr
1 357 043 kr
259 735 kr
1 466 485 kr

KOSTNADSERSÄTTNINGAR

305 753 kr

KOSTNADSERSÄTTNINGAR

513 658 kr

SOCIALA o ANDRA AVGIFTER

533 495 kr

SOCIALA o ANDRA AVGIFTER

647 408 kr

UTBILDNING, SJUKVÅRD

7 962 kr

UTBILDNING, SJUKVÅRD

12 723 kr

FÖRHYRDA LOKALER

71 261 kr

FÖRHYRDA LOKALER

63 917 kr

KONTORSMATR o TRYCKSAKER

38 237 kr

KONTORSMATR o TRYCKSAKER

47 007 kr

TELE O POST

77 636 kr

TELE O POST

RESOR OCH TRANSPORTER

38 576 kr

RESOR OCH TRANSPORTER

REKLAM OCH PR

1 000 kr

53 565 kr

REKLAM OCH PR

11 689 kr

EXTERNA KOSTN./FRÄMMANDE TJÄNSTER 487 100 kr

EXTERNA KOSTN./FRÄMMANDE TJÄNSTER

FÖRSÄKRING/RISKKOSTNADER

FÖRSÄKRING/RISKKOSTNADER

RÄNTEKOSTNADER

603 kr

BANKKOSTN o AVSKRIVNINGAR
S:A KOSTNADER

2 296 kr
4 477 kr
3 701 630 kr

307 713 kr

RÄNTEKOSTNADER

517 659 kr
2 220 kr
500 kr

BANKKOSTN o AVSKRIVNINGAR
S:A KOSTNADER

4 658 kr
5 680 343 kr

ÅRETS RESULTAT

100 389 kr

ÅRETS RESULTAT

28 396 kr

Förändring på värdepapper
ÅRETS NETTORESULTAT

0 kr
100 389 kr

Förändring på värdepapper
ÅRETS NETTORESULTAT

0 kr
28 396 kr

Utfall 2019
Styrelse/kansli
Tävlingskommitté (TK)
Domarkommitté (DK)
Utbildningskommitté (UK)
Föreningsutvecklingskommitté (FUK)
Futsalkommitté (FK)
Totalt
Resultat

Budget 2020

Intäkter
Utgifter
2 600 036
3 314 842
943 181
285 401
374 771
461 449
1 202 293
1 109 420
262 475
236 498
325 981
272 731
5 708 737
5 680 341
28 396
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Intäkter
2 201 000
906 250
324 500
1 194 000
340 000
314 400
5 280 150

Utgifter
2 941 500
280 500
416 750
1 088 100
304 000
245 800
5 276 650
3 500

Utfall 2020
Intäkter
Utgifter
1 949 054
2 348 964
782 627
220 359
256 270
353 101
625 600
566 611
100 218
91 487
88 250
121 108
3 802 019
3 701 630
100 389
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Gestriklands Fotbollförbund 2020
Styrelse
Roger Persson (ordförande)
Stefan Östblom (ordförande TK)
Linda Igglund (sekreterare)
Tore Lennartsson (ordförande UK)
Mikael Mossberg (ordförande DK)
Annette Gustafsson (ordförande FUK)
Ola Johansson (ordförande FK)
Leif Lindstrand (ledamot)

Domarkommitté (DK)
Mikael Mossberg (ordförande)
Magnus Mossberg
Jan Forsgren
Daniel Rosin
Marcus Jeppsson
Anders Bergman
Magnus Undén
Markus Elg
Elin Ivarsson
Micael Friberg

Valberedning
Johnny Gustafsson (ordförande)
Ulf Andersson
Örjan Ohlström
Birgitta Osmund Eriksson

Utbildningskommitté (UK)
Tore Lennartsson (ordförande)
Eva-Lotta Persson
Joacim Carlson
Daniel Sundström
Malin Gustafsson
Jeanette Hanson Sondell
Ivars Jegers
Görgen Albrektsson
Daniel Sundström

Revisorer
Per Niward
Ulf Häggberg
Daniel Ageflod
Kansli
Anders Nordén (förbundsutvecklare)
Urban Ivarsson (föreningsutvecklare)
Eva Westin (fotbollsutvecklare)

Föreningsutvecklingskommitté (FUK)
Annette Gustafsson (ordförande)
Lena Hammarlund
Peter Meuser
Leif Lindstrand
Annica Östlund
Martin Huld
Olof Hansson
Victor Holmgren

Tävlingskommitté (TK)
Stefan Östblom (ordförande)
Lars Carlson
Pär Törnblom
Florindo De Sanctis
Stina Norelius
Göran Tägtström
Evren Yilmaz

Futsalkommitté (FK)
Ola Johansson (ordförande)
Jörgen Wikman
Micael Friberg
Fredrik Bäckström
Magnus Lindmark

Barn- och Ungdomsutskott (BoU)
Erika Engberg (ordförande)
Görgen Albrektsson
Markus Strömbergsson
Per-Olof Englund
Michaela Lindberg
Ivan Måhlén
Disciplinutskott (DpU)
Florindo De Sanctis (ordförande)
Johnny Andersson
Torbjörn Lagerman
Magnus Mossberg

16

