
 

 

Årsmöte Backarnas FF    17 februari 2021 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare (2 personer) 

6. Fastställande av mötets föredragningslista 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste året 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

12. Fastställande av medlemsavgifter 

13. Fastställande av verksamhetsplan samt kommentarer inför budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret 

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

15. Val av: 

a) 2 ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (ordföranden och ytterligare 2 

styrelseledamöter har ett år kvar av sitt uppdrag) 

b) 2 suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år 

c) 1 revisor jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

d) 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år, av vilken en skall utses till ordförande. 

e) Beslut om val av ombud till olika möten och sammanhang där föreningen har rätt att 

representera med ombud. 

16. Övriga frågor 

17. Mötets avslutande 

  



 

 

Verksamhetsplan 2021 

 

Vi arbetar med att få klubben att växa så att vi får fler spelare och engagerade personer i lagen 

och i klubben i stort. 

Vi uppmuntrar alla lag till att delta i cuper och seriespel. Vi ser gärna att lagen reser iväg för att 

prova på cuper på orter lite längre bort med övernattning. 

Vi verkar för att spelare och tränare hjälps åt i lagen för att uppnå gott kamratskap och bra 

träningar. 

Vi arbetar för en god klubbgemenskap för alla medlemmar – både spelare och olika funktionärer 

hela vägen från fotbollsskolan till dam-dam. 

 

Mål för 2021 är att vi ska: 

(med reservation för att fortsatta covidrestriktioner kan omöjliggöra visa av målen) 

- Försöka få in fler spelare i fotbollsskolan och i flicklagen 

- Genomföra träningsläger (för alla lag och spelare som vill) 

- Ge alla tränare en relevant tränarutbildning 

- Ge de klubbmedlemmar som är intresserade en domarutbildning 

- Genomföra Skåne FF:s spelarutvecklingsplan (SUP) 

- Försöka engagera fler ungdomstränare och domare (t.ex. från de äldre ungdomslagen) 

- Delta vid Backkarnevalen (kafé, hoppborg, doppa tränare m.m.) 

- Hitta fler intäkter – framförallt när det gäller sponsorer till klubben 

- Genomföra en HLR-kurs för spelare, tränare och ledare. 

 

  



 

 

Årsberättelse 2021 

 

Här kommer klubbens årsberättelse där alla lag beskriver det gångna året (2020). När det gäller 

styrelsen har den haft möten ungefär en gång i månaden. År 2020 präglades för styrelsens del 

mycket av covid-19 där olika direktiv avlöste varandra både under våren och hösten. Ofta gällde 

det att tolka direktiven för att sedan ta ett beslut om hur vi skulle förhålla oss i klubben. Styrelsen 

har även ansökt om ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter, vilket vi har fått. 

 

Fotbollsskolan 

I samband med årsmöte 2020 fattades beslut om att dela dåvarande fotbollsskola i två grupper; 

spelare födda 2012-2013 i en grupp och spelare födda 2014-2015 i en. Syftet var att skapa ett lag 

bestående av de äldre spelarna för att spela tävlingsmatcher och delta i cuper. Resterande spelare 

utgör fr.o.m. augusti 2020 Backarnas FF fotbollsskola. Under höstterminen har mellan 10 och 15 

spelare deltagit på Dalhems IP, inledningsvis på gräsplanen för att fr.o.m. oktober genomföra 

träningar på grusplanen. På grund av pågående pandemi har endast två inomhusträningar 

genomförts på Kirsebergsskolan, antalet spelare och deras föräldrar blev för stort varvid träning 

genomförts utomhus då vädret tillåtit. Höstterminen avslutades den 8 december med julfika och 

medaljutdelning. 

Träningarna har präglats av lek och grundläggande teknikövningar för att skapa vana med boll, 

träningarna avslutas i regel med tävlingsmoment (match) under lekfulla former. Så snart vädret 

åter tillåter kommer fotbollsskolan inleda vårterminen på Dalhems IP, grusplan.  

/Tränarna BFF Fotbollsskola 

 

Lag 12/13 

Våren 2020 tillhör tjejerna födda -12/-13 fotbollsskolan. Säsongen inleddes med 

inomhusträningar på Kirsebergsskolan och sedan Dalhems IP. Ca 20 tjejer inskrivna födda 

mellan 2012-2014. 

Augusti 2020 bildar tjejerna födda -12/-13 ett eget lag med ca 18 inskrivna tjejer. Sara som 

tränare och Agnes och Ellen som ungdomstränare. Föräldramöte hålls med målsättning att 

rekrytera fler engagerade vuxna till laget. Latifi ansluter som tränare i laget och föräldrar deltar 

som hjälptränare när de kan. 

Mats Malm från skånefotboll håller i en träning och ger tips och råd till tränare och aktiva 

föräldrar. Ett träningsupplägg som sedan ligger till grund för höstens träningar. Säsongen avslutas 

på grusplanen Dalhems IP då trycket är högt på konstgräset Kirsebergs IP. Säsongsavslutning 

med medalj och fest i den mån rådande pandemi tillåter. Sara lämnar rollen som tränare och 

Latifi planerar ta över träningsupplägg och seriespel 2021. Sara fortsätter i en mer administrativ 

roll. Agnes och Ellen fortsätter som ungdomstränare. 

Utifrån pandemi, Covid 19, samt svårigheter att rekrytera fler engagerade vuxna till laget 

genomförs inga matcher eller cuper 2020. 



 

 

 

Lag 10/11 (Backalirarna) 

Laget har fortsatt växa och vi är nu 35 tjejer i laget och vi har två nya tränare i Sandra Mols och 

Enrique Urra som verkligen behövs. De har kommit in med ny energi och nya idéer vilket är 

väldigt uppskattat. På träningarna på gräs var vi ofta kring 30 tjejer på träningarna medan vi under 

slutet av året varit något färre.  

I våras hade vi två lag i seriespel F9 och F10 och båda lagen gjorde fina matcher. För F10 var det 

7-manna för första gången vilket de har tyckt varit väldigt kul och de har utvecklats mycket. På 

hösten utökade vi F9 med ytterligare ett lag och spelade totalt med tre lag i serie och de har 

fortsatt göra fina matcher.  

Martin Persson har flyttat tillbaka till sina hemtrakter och var tyvärr därmed tvungen att sluta som 

tränare i laget, vilket både vi tränare och tjejerna tycker är väldigt tråkigt. Träningen innan 

juluppehållet blev sista träningen med Martin som tränare i Backalirarna och det var ett sorgligt 

avsked av en uppskattad ledare.  

Anders 

 

Lag 07/08 

Under året har laget haft samma huvudtränare som hösten 2019, Emmy Abrahamsson. Vid 

årsskiftet började Josefin Landin som hjälptränare. Lagledare har varit Per Dahl. 

Vi har under året tränat på tisdagar och torsdagar. Under sommaren har det varit utomhusträning 

på Dalhems IP 17.30-19.00. Under vintern har vi tränat utomhus på Kirsebergs IP 18.30-20.00. 

Truppens storlek har varierat under året. Det började dåligt med flera flickor som bestämde sig 

för att pröva lyckan i MFFs nystartade flicklagssatsning. Under februari/mars såg det därför 

mörkt ut och vi var tveksamma om vi skulle få ihop ett lag. Under våren strömmade det till nya 

flickor och när seriespelet väl startade var truppen nästan lika stor som vid årets början. 

Pandemins utbrott har inneburit inställda cuper och försenat seriespel. 

När seriespelet väl började under våren var det många spännande matcher där flickorna kämpade 

väl. Nästa år ska vi spela 9-manna vilket blir en ny utmaning med större plan och fler motspelare. 

Under året har vi endast haft en aktivitet utanför planen, en sommarfest i Bejers park med 

korvgrillning. Covid-19 restriktioner gjorde att vårlägret ställdes in och begränsningarna i antalet 

personer som får samlas gjorde att vi inte bokade någon annan aktivitet under hösten. 

Sammanfattningsvis har det varit ett intensivt år med mycket nytt folk i laget. 

2021 är planen att vårt lag ska fortsätta med seriespel, vi hoppas på många spännande matcher! 

Per Dahl, lagledare 07/08 

 

 



 

 

Lag 05/06 

Vi har haft lite spelaromsättning under året, några som valt att sluta men glädjande nog också 

flera nya som börjat i vårt lag,   

Vi har haft två lag i seriespel, en hedrande bronsplats för 06-orna och något sämre placering för 

05-orna. Vi har något färre 05-or i laget vilket har inneburit att många 06-or fått hoppa in i 05-

matcherna och ofta utgjort en majoritet av laget. Det har också varit svårt att med flera matcher 

per helg få ihop ett 11-mannalag med avbytare för 05-serien och under hösten valde vi istället att 

spela 9-manna.  

Cup-säsongen blev ju som den blev så där har vi inga resultat.  

Några av våra 05-or har hoppat in i Damlaget och spelat matcher, under sommarsäsongen har 

några också tränat med Damlaget efter våran ordinarie träning.  

Fem av våra 06-or deltog i Skånes Fotbollsförbunds regionala läger (STU) och gjorde mycket bra 

ifrån sig.  

Vi har haft träning på stranden och varit på laserdome och hittat på lite andra sociala aktiviteter 

under året. Det har under omständigheterna fungerat bra.  

Tränare är Magnus och Jonas. Bägge planerar gå tränarutbildning B när tid och möjlighet finns. 

Bodil Johansson är lagledare. Föräldrarna fortsätter att vara engagerade och hjälpa till när det 

behövs, tex med fysträning på lördagarna. Mats Malm, klubbens SUP-instruktör har hjälpt oss 

med tränarcoachning under året.  

Under våren satsar vi på ett lag så vi kan spela 11-manna! Vi kommer att delta i 06-serien med 

dispens för 05-orna. 

 

Damlaget (Malmö Gäris BFF) 

Damlaget började året med en futsal-cup i Svedala och en inomhuscup på konstgräs i Skurup.  

Ingen cup vanns, men det gjordes mål och firades och lyckan var stor.  

8:e mars-matchen mot Las Presidentas genomfördes trots corona, men därefter lades alla matcher 

på is. Träningarna fortsatte dock som vanligt, om än med mindre kontakt. Ett pass på Kirsebergs 

IP och löpning i Pildammsparken, eftersom inomhusträning förbjöds.  

När det meddelades att serien blev inställd försökte vi istället anordna corona-vänliga 

utomhusaktiviteter, som Robinson i slutet av april. 

Under träningsuppehållet på Dalhem under sommaren valde damlaget att förlägga träningarna på 

Limhamnsfältet och sommaruppehållet uteblev.  

Den 12/7 spelades träningsmatch i Åkarp. 

Seriepremiären var hemma den 30/7 och vanns med 7-1 mot Barrikaderna. Efter första matchen 

ledde Backarnas FF serien. 

I september anlände de nya matchtröjorna, som sedan gjorde premiär mot MFF på självaste 

gamla stadion. En historisk match som spelades den 15/9 och slutade 24-0.  



 

 

Säsongen slutade med mål-rekord (fler än under den vanliga säsongen -19) och rekord-placering i 

tabellen. 3:a från slutet!  

Träningarna fortsatte ett par veckor efter serien, men efter ett konstaterat corona-fall i laget valde 

vi att ställa in träningarna helt.  

Ett lagmöte hölls på zoom i slutet av november och det beslutades om frivilliga löpträningar i 

små grupper, för att hjälpas åt att hålla igång.  

Under året har damlaget också förstärkt damdam i korpen-serien.   

 

DamDam 

Damdamlaget började året med träning på Bulltofta grusplan varje tisdag. Pga av corona så var 

alla Korpen-matcher inställda hela våren. Damdam flyttade sen till träning till gruset på Dalhems 

IP för närheten till de andra lagen och bollförrådet. Pga av restriktionerna så stannade vi på 

gruset under hela säsongen för att det inte skulle bli för trångt på gräset. 

Efter sommaren körde Korpen-serien igång igen och då alla vårens inställda matcher också skulle 

tryckas in så blev det väldigt många matcher på kort tid. Spelare från damlaget och 05/06 hjälpte 

till att förstärka laget som tur var. 

19:e augusti var en stor dag då damdam vann sin första match! Episkt! 

Sen kom andra vågen och den sista matchen I serien ställdes in. Den lottades senare med oss som 

segrare over serieledarna. Episkt igen! 

Under hösten blev sedan restriktionerna ännu hårdare och vi var inte längre tillåtna att träna i 

grupp. 

Inget kan dock stoppa vår väg mot formen så vi gick over till online-träningar där Bodil Böjer 

kört hård fys med oss varje tisdag. 

 

  



 

 

Revisionsberättelse 

 

 

  



 

 

Balansrapport 

 

 

 

 

 

  



 

 

Resultatrapport 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


