PROTOKOLL

fört vid årsmöte med Bohusläns Fotbollförbund

D A G och T I D

torsdagen den 6 mars 2008, kl: 18.30--20.00.

PLATS

Rådhussalen, Rådhuset, Uddevalla.

PARENTATION:
Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Tommy Pettersson inleder dagens årsmöte med en
parentation:
”Vår mångårige styrelsekamrat och hedersledamot Sten Reuterberg har gått ur tiden. Sten
avled i höst efter en tids sjukdom. Låt oss här hedra hans minne med en stunds tystnad”.
VÄLKOMSTHÄLSNING.
Efter parentationen hälsar Bohusläns Fotbollförbunds ordförande Tommy Pettersson
föreningsombuden, representanter för kommittéer, revisorer och valberedning välkomna till
Bohusläns Fotbollförbunds årsmöte.
Han ger därvid sin syn på det som kommer att hända under fotbollsåret 2008 och påpekar att
vi står inför ett digert och spännande år med alltifrån EM- och OS-slutspel för vårt herr- resp.
damlandslag till våra nationella och lokala serier. För damlandslaget blir det en revansch efter
ett mindre lyckat VM. Herrlandslaget å sin sida gör sitt sjunde stora mästerskap i rad vid EM i
Österrike/Schweiz. När det gäller våra lokala serier kommer vi nog att extra noga följa Div.
VI. och farmarklubbverksamheten, som underlag för framtida beslut och diskussioner.
Några nyheter kan vi även konstatera och det är att tvåan i Div. IV. herrar ej får kvala upp till
Div. III.
Vill samtidigt passa på att gratulera IK Rössö till en finalplats och Stenungsunds IF till en
semifinalplats i Futsal-SM för 17-åringar. Finalspelet avgjordes i helgen och IK Rössös
flickor förlorade finalen mot KIF Örebro med 1-2 och Stenungsunds IF pojkar förlorade mot
IF Elfsborg, bra jobbat av båda föreningarna.
När det gäller förbundsserierna är Bohuslän på damsidan representerade i Div. II. av Vallens
IF som var nära att avancera ifjol. Är målsättningen att ”gå upp” i år i stället ?
Stångenäs AIS är nykomlingar i serien i år – målsättning, nytt kontrakt ?
På herrsidan har vi i år representation av Stenungsunds IF i Div. III.
I Div. II. ”kvalade sig” IK Oddevold kvar och satsar förhoppningsvis på en topplacering i år.
I Div. I. spelar Skärhamns IK vidare efter ett ”skadefyllt år”. Föreningen hade stor omsättning
på spelare med bra nyförvärv. Inför detta år har man dock tappat sin bäste spelare, Niklas
Lövgren, till Ljungskile SK. Ljungskile SK som ifjol avancerade från Superettan till
Allsvenskan. Föreningen gör efter elva år, 2008, comeback i Allsvenskan och den 31 mars
”smäller det” - då kommer Hammarby IF till Starke Arvid Arena.
På så vis är numera Superettan den enda förbundsserie som vårt distrikt i år, 2008, saknar
representation i.
Det skall bli roligt och inspirerande att få möjlighet att se allsvensk fotboll live i Bohuslän
igen. Beträffande Ljungskile SK blir det ju en bra övergång till en uppgift Tommy Pettersson
har innan själva årsmötets öppnande.
Det är att dela ut Svenska fotbollförbundets förtjänsttecken i silver till tre ledare från just
Ljungskile SK. De tre som tilldelats denna utmärkelse efter många års ideellt arbete i
föreningen är Bo Fagerberg, Christer ”Fille” Lindberg och Lars-Olof Olsson, som Tommy
Pettersson ber komma fram. Samtliga tre är närvarande och Tommy Pettersson överlämnar
förtjänsttecknet i silver till de tre och de erhåller välförtjänta applåder av årsmötesdeltagarna.
Efter denna utdelning lämnar Tommy Pettersson ordet till Bohusläns Fotbollförbunds affärsutvecklare Mikael Blidberg, Ödsmål, som först presenterar sig själv och det uppdrag han har
inom Bohusläns Fotbollförbund. Uppdraget är att hjälpa föreningarna att tjäna mer pengar.
Sid. 2. ( 6.).

Han informerar klubbarna om att han gärna står till tjänst och mer än gärna kommer ut till
föreningarna bara man kontaktar honom. Han presenterar även en produkt, som han säger är
jättelätt att sälja och tjäna pengar på och det är Trisslotten ”Föreningstriss”.
Efter detta kommer Bohusläns Fotbollförbunds Anläggningsutvecklare, Ingvar Björkman,
Stenungsund, fram. Ingvar är som uppdraget säger den person som kan hjälpa distriktets
föreningar med råd om själva anläggningen, idrottsplatsen. Han konstaterar med glädje att ett
antal föreningar i år sökt bidrag via ”Föreningslyftet – tidigare Handslaget”. Han säger därvid
att han hoppas att det inom några år skall finnas ytterligare tre-fyra konstgräsplaner i
Bohuslän. Han informerar även om, utifrån sin tjänst som fritidschef i Stenungsunds
kommun, att det svenska herrlandslaget förlagt sitt uppladdningsläger inför årets EM i just
Stenungsund.
Som sista punkt på informationsavsnittet framför ordförande Tommy Pettersson en fråga från
en projektgrupp som tillsatts av Svenska fotbollförbundets Förbundsstyrelse. Frågan gäller
om årsmötet kan ställa sig bakom en vision om ”Attityd och samspel inom Svensk Fotboll”
(Nolltolerans). Anledningen till frågan är att man på centralt håll, efter att vissa distrikt redan
tidigare börjat jobba med detta, märker en hårdare attityd mot domare och motståndare. Även
i vårt distrikt, som ändå är rätt så förskonade, har det hänt att framförallt unga domare slutar
efter att ha provat på att döma fotboll i bara ett enda år. Han föredrar en skrivelse i ärendet
som framtagits av projektgruppen bestående av Bert Andersson, Göteborg, Gerhard Sager,
Västergötland, Bo Karlsson, domareansvarig, och Mats Sjöström, Svenska Fotbollförbundet.
Till skrivelsen har även fogats en kommentar från Svenska fotbollförbundets domarkommitté.
När Tommy Pettersson föredragit skrivelsen ställer han frågan om Bohusläns fotbollförbunds
årsmöte 2008 kan ställa sig bakom visionen.
Beslut kommer att fattas under punkt 22 på föredragningslistan.
Efter dessa informationer och uttalanden övergår man nu till det officiella årsmötet och
förbundets ordförande Tommy Pettersson hälsar än en gång de närvarande välkomna.
§ 1. Årsmötets öppnande.
Förbundsordförande Tommy Pettersson förklarar årsmötet med Bohusläns Fotbollförbund
2008 öppnat.
§. 2. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd.
Bo Karlsson, Strömstad, förrättar upprop av föreningsombuden.
Vid uppropet konstateras att 25 föreningar är närvarande med tillsammans 72 röster.
Årsmötet beslutar fastställa röstlängden till 72 röster.
§. 3. Årsmötets behöriga utlysande.
Bo Karlsson redogör för hur kallelse till årsmötet skett, nämligen:
* Genom officiell kallelse, 2008-01-10, i brev till distriktets alla föreningar.
* Kungörelse i Magasinet Fotbolls oktobernummer 2007.
* Kallelsen har funnits på hemsidan från och med 2008-01-10.
* Dessutom har verksamhetsberättelsen med kallelse utsänts till föreningarna
2008-02-21.
Årsmötet anser därmed att årsmötet blivit i "behörig ordning utlyst"
§ 4. Val av ordförande för årsmötet.
På förslag av valberedningen väljs Arne Hermansson, Groheds IF, till att som ordförande leda
dagens årsmötesförhandlingar.
Arne Hermansson tackar för förtroendet att få leda årsmötet med Bohusläns Fotbollförbund.
Han säger att det ju inte är första gången det händer och uttalar samtidigt förhoppningen att de
beslut som kommer att fattas skall vara till gagn för fotbollen i Bohuslän.
Sid. 3. ( 6.).

§. 5. Val av sekreterare för årsmötet.
På förslag av valberedningen väljs Bo Karlsson, Strömstad, att som sekreterare föra dagens
protokoll. Även Bo Karlsson tackar årsmötet för förtroendet att än en gång få skriva ett årsmötesprotokoll trots att han avgick ur styrelsen i samband med förra årets årsmöte.
§. 6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
På förslag av valberedningen väljs Lars Adriansson, Hedekas IF, och Håkan Olsson,
Myckleby IK, att tillsammans med mötesordföranden Arne Hermansson justera dagens
protokoll och att samtidigt vara rösträknare.
§. 7. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse.
Ordföranden påpekar att verksamhetsberättelsen utsänts till föreningarna och han uttalar
förhoppningen att samtliga ombud därför tagit del av densamma.
Mötesordföranden ställer då frågan om årsberättelsen därmed kan anses föredragen.
Detta besvaras ”jakande” av årsmötesdeltagarna och årsmötet anser därmed att
verksamhetsberättelsen är föredragen,
Mötesordföranden redogör för hur han kommer att lägga upp själva genomgången, som
omfattar sidorna 4-14 och sidan 28.
Föreningsombuden har då möjlighet att ställa frågor under respektive avsnitt.
Arne Hermansson går igenom de olika avsnitten och inga inlägg förekommer.
Inga frågor ställs och mötesordföranden ställer frågan om årsmötet är redo att fatta beslut.
Svaret blir ja.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för Bohusläns Fotbollförbund för år
2007, som därmed läggs till handlingarna.
§. 8. Föredragning av distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse.
Mötesordföranden Arne Hermansson ställer frågan om det finns några frågor beträffande
förvaltningsberättelsen, den ekonomiska redovisningen, som finns införd på sidorna 15-16 i
verksamhetsberättelsen.
Han överlämnar därefter ordet till förbundets kassör Royne Dahlqvist för eventuella
kompletterande tillägg. Royne Dahlqvist upplyser årsmötet om att man under året inom
förbundet bytt bokföringsprogram. Royne Dahlqvist anser därmed att det kommande år skall
bli lättare att göra jämförelser mellan de olika åren och respektive kommittéer.
Några frågor ställs ej av årsmötesdeltagarna.
Årsmötet beslutar att godkänna distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 2007.
§. 9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Revisor Bengt Germsjö, som är närvarande vid årsmötet, läser upp de två sista styckena i
revisionsberättelsen, som även finns införd i sin helhet på sidan 17 i verksamhetsberättelsen.
Revisionsberättelsen för år 2007 läggs därefter till handlingarna.
§. 10. Fastställande av balansräkning per 2007-12-31.
Mötesordföranden Arne Hermansson ställer frågan till årsmötet om det finns några frågor på
balansräkningen, som av misstag i år ej finns införd i verksamhetsberättelsen men i efterhand
utsänts till föreningarna.
Några frågor ställs ej .
Årsmötet beslutar, utan diskussion, att fastställa balansräkningen per 2007-12-31 som
utvisar en omslutning på 1.298.505:26.

Sid. 4. ( 6.).

§. 11. Beslut med anledning av årets överskott.
Mötesordföranden Arne Hermansson ställer frågan om årsmötet kan följa styrelsens förslag
att årets överskott skall läggas till det egna kapitalet.
Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att årets överskott på 245.302:75 lägges
till det egna kapitalet. Det Egna Kapitalet kommer därefter att uppgå till 839.627:26.
§. 12. Beslut om ansvarsfrihet.
Mötesordföranden frågar årsmötesdeltagarna om man, i likhet med revisorernas tillstyrkan,
kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
Årsmötet beslutar enhälligt att i enlighet med revisorernas förslag att bevilja
distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-01-01--2007-12-31.
§. 13. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för år 2008.
Valberedningen föreslår omval av Tommy Pettersson, Hunnebostrand, till distriktsordförande
tillika ordförande i distriktsstyrelsen,
Distriktsårsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Tommy Pettersson
till distriktsordförande för verksamhetsåret 2008.
§. 14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
Årsmötet har att välja tre ledamöter till distriktsstyrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår därför omval av Maria Niklasson, Henån, Jerker Nyström,
Stenungsund och Lasse Mattila, Uddevalla.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter i
distriktsstyrelsen till och med distriktsårsmötet 2010 omvälja Maria Niklasson,
Jerker Nyström och Lasse Mattila.
§. 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Valberedningen meddelar att revisorn Ann-Charlotte Nyrén avsagt sig sitt uppdrag.
Valberedningen föreslår därför omval av Bengt Germsjö, Lysekil och nyval av tidigare
revisorssuppleanten Jan-Åke Niklasson, Henån till revisorer och till revisorssuppleanter
föreslår valberedningen omval av Barbro Eklund, Grebbestad och nyval av Martin Hollertz,
Uddevalla.
Distriktsårsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Bengt Germsjö
och Jan-Åke Niklasson till revisorer samt Barbro Eklund och Martin Hollertz till
revisorssuppleanter för verksamhetsåret 2008.
§. 16. Val av valberedning för år 2008.
Årsmötet föreslår omval av Barbro Erlandsson, Henån och Tage Hartvigsson, Smögen, och
Martin Hesselroth, Uddevalla som ordinarie ledamöter i valberedningen.
Som suppleant föreslås Bo Karlsson, Strömstad.
Distriktsårsmötet beslutar att välja Barbro Erlandsson, Tage Hartvigsson och Martin
Hesselroth till ordinarie ledamöter samt Bo Karlsson som suppleant i valberedningen för år
2008.
Barbro Erlandsson väljs som ordförande i valberedningen.
§. 17. Val av ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets Representantskap jämte
personlig suppleant.
Valberedningen föreslår att frågan om val av ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets
representantskap och dennes personlige suppleant delegeras till styrelsen.
Distriktsårsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till styrelsen delegera
frågan att utse ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets representantskap och dennes
personlige suppleant.
Sid. 5. (6.).

§. 18. Val av ombud till Svenska Fotbollförbundets årsmöte.
Valberedningen föreslår att frågan om ombud vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte
2008-04-05, delegeras till styrelsen.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att delegera frågan att utse ombud
vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2008-04-05 till styrelsen.
§. 19. Val av ombud till Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte.
Valberedningen föreslår att frågan om ombud till Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte
2008-04-24 delegeras till styrelsen.
Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag att delegera frågan att utse ombud
vid Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte 2008-04-24 till styrelsen.
§. 20. Fastställande av arbetsplan för år 2008.
Styrelsens förslag till arbetsplan för 2008 återfinns på sidan 32 i verksamhetsberättelsen.
Några inlägg eller diskussioner förekommer inte på denna punkt.
Årsmötet beslutar att fastställa det av styrelsen framlagda förslaget till arbetsplan för 2008.
§. 21. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för år 2008.
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (budget), som finns införd i verksamhetsberättelsen på sidorna 15 – 16, visar på ett underskott på 66.500:-, diskuteras.
Förbundets kassör Royne Dahlqvist upplyser om att den budgeterade höjningen för
utbildningskommittén beror på att förbundet numera har en deltidsanställd spelarutvecklare i
organisationen.
Lennart Stenvärn, Rosseröds IK, ställer frågan om storleken på det budgeterade överskottet på
övergångshandlingar. Han får då svaret att det beror på det beräknade antalet blanketter som
kommer att säljas av förbundet där priset är fastställt av Svenska Fotbollförbundet.
Några ytterligare frågor ställs ej och mötesordföranden ställer frågan om överläggningarna
därmed kan anses avslutade vilken besvaras med ett ”ja”.
Distriktsårsmötet beslutar därefter att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och
utgiftsstat, budget, för år 2008.
§. 22. Behandling av förslag som väckts av distriktsstyrelsen.
Under denna punkt behandlas frågan om ”Nolltolerans” som redogjordes för i inledningen .
Årsmötet beslutar
att ställa sig bakom visionen ”Attityd och samspel inom Svensk Fotboll” (Nolltolerans).
§. 23. Behandling av motion från röstberättigad förening.
Någon motion från röstberättigad förening har ej inkommit till dagens årsmöte.
Därför utgår denna punkt på föredragningslistan.
§. 24. Redogörelse för de ärenden som skall förekomma vid Svenska FF:s årsmöte.
Maria Niklasson redogör för de två motioner som, utöver sedvanliga ärenden och val, skall
behandlas på Svenska Fotbollförbundets årsmöte den 5 april. Motionerna är inlämnade av
Rynninge IK och handlar dels om att de utbildningsersättningar som utgår vid spelares
övergångar bör ses över samt att resorna i Division 1 damer skall subventioneras.
Svenska Fotbollförbundets styrelse föreslår att den förstnämnda motionen i stället skall ställas
till Representantskapets möte hösten 2008 och vad beträffar subventioner av resorna föreslår
styrelsen avslag.

Sid. 6. (6.).

§. 25. Årsmötets avslutning.
Då föredragningslistan nu är genomgången begär årsmötets sekreterare, undertecknad Bo
Karlsson, att få yttra sig vilket han beviljas av årsmötet.
Bo Karlsson framför då ett tack till styrelsen för det arbete man nedlagt under året. Han säger
vidare att det ytterst sällan är någon som i samband med årsmötet genom åren framfört ett
tack till styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Tacken brukar framföras när någon slutar
som förtroendevald men Bo anser att det är på sin plats säga tack för året som gått.
Efter detta tackar mötesordföranden Arne Hermansson för att han fått nöjet att än en gång
leda ett årsmöte med Bohusläns Fotbollförbund och uttalar förhoppningen att år 2008 skall bli
ett bra år både för Bohusläns Fotbollförbund och dess föreningar samt överlämnar därefter
klubban till den omvalde ordföranden Tommy Pettersson.
Tommy Pettersson å sin sida tackar Arne Hermansson för att han på ett bra sätt lett dagens
årsmötesförhandlingar och även för förtroendet att ha blivit omvald som ordförande i
Bohusläns Fotbollförbund.
Han inbjuder samtidigt de närvarande ombuden och övriga närvarande årsmötesdeltagare till
kamratmåltiden i lokalen ”en trappa ner”, på första våningen i Stadshuset.
Avslutningsvis önskar Tommy Pettersson föreningarna lycka till under det kommande året
samt förklarar därefter årsmötet år 2008 avslutat.

Strömstad, dag som ovan.

Bo Karlsson, sekreterare

J U S T E R A S.

Arne Hermansson,
ordförande

Lars Adriansson, Hedekas IF
Justeringsman

Håkan Olsson, Myckleby IK
Justeringsman

