
 

 

Årsmöte Backarnas FF    16 februari 2022 

 

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) Ordförande för en tid av två år 

b) 2 ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (ytterligare 2 styrelseledamöter har ett år 

kvar av sitt uppdrag) 

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

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

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

f) 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 2022 

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 2022 är att vi ska: 

(med reservation för att nya covidrestriktioner kan omöjliggöra vissa 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 det gångna året (2021) beskrivs och även alla lag har 

bidragit med en berättelse. 

Först och främst så fick klubben pris som årets idrottsförening på Malmös föreningsgala – en 

stor ära som ett stort gäng klubbmedlemmar firade tillsammans på galan, vilket satte ett stort 

avtryck och hjälpte till att höja partystämningen markant under galakvällen. Klubben har också 

varit iväg med ett stort följe för att heja fram svenska landslaget i VM-kvalmatchen mot 

Slovakien som spelades här i Malmö. Även här utmärkte sig klubben genom att verkligen höras 

och höja stämningen, vilket bland annat belönades med att en av våra klubbmedlemmar fick 

diamantbollsvinnaren Fridolina Rolfös matchtröja. 

När det gäller styrelsen har den haft möten ungefär en gång i månaden. Även år 2021 präglades 

för styrelsens del en del av covid-19 med digitala möten och där det har kommit olika direktiv 

som påverkar verksamheten, även om det varit lugnare än 2020 på den fronten.  

 

Fotbollsskolan 

Under inledningen av 2021 var planen, likt tidigare vintrar, att träna inomhus på 

Kirsebergsskolan. På grund av pandemin valde vi därför att senarelägga terminsstarten till mars 

ute på gräsplätten invid grusplanen. 

Under året har åtta till tio spelare plus ett fåtal syskon varit med under träningarna. Vi har under 

året börjat fokusera på matchträning och vänja oss vid speltypen 3 mot 3.  

I september deltog ett lag om fem spelare i cup i Vellinge, en mycket lärorik och rolig dag med 

medaljer och välförtjänt fika.  

Under hösten fick laget utökning av två ungdomstränare från 12/13- Agnes och Noelia.  

I oktober och november genomförde Martin tränarutbildning C, vilket förhoppningsvis 

förbättrar den långsiktiga utvecklingen på träning och i match. 

Vi ser fram emot ett utveckla de 2022, vår ambition är att delta i fler cuper, åka på träningsläger 

och välkomna fler spelare till laget. 

 

Lag 12/13 

Året började med träningar på grusplanen i snö och regn. Det var ett gäng tappra spelare som 

egentligen skulle ha spelat inomhus i Kirsebergsskolans gymnastiksal men som på grund av 

pandemin fick träna utomhus. Laget tränades av en av spelarnas pappa, Misikir, tillsammans med 

Agnes och Ellen från 05/06. I oktober slutade Misikir som tränare på grund av flytt och Sandra 

Lilliebladh som även är tränare från damdam tog över tränarrollen.Sedan november har vi haft 

fokus på lek, sammanhållning och basala fotbollsövningar. Under träningarna har vi också ofta 

haft korta inslag av teori. Under året har en hel del spelare tyvärr valt att sluta. I december månad 

fick vi dock några nya spelare och vi arbetar aktivt med att få fler fotbollsintresserade flickor till 

laget. 

 



 

 

Lag 10/11 (Backalirarna) 

Lag 10/11 som kallar sig Backalirarna har haft ett bra och utvecklande år. Tjejerna som är födda 

2011 tog klivet upp till 7-manna och vi har därför under både vår och höst haft 2 lag som spelat i 

serie för 7-manna. Det har varit väldigt utvecklande och tjejerna har lärt sig nya positioner och 

sättet att ta en betydligt större plan. Under hösten har vi fått in några nya tjejer och vi är 35 i 

truppen. Tjejerna ser fram emot att fortsätta spela i serie och få spela någon cup.   

 

Lag 07/08 

Under 2021 har Emmy Abrahamsson och Josefin Landin fortsatt vara tränare. Vår lagledare 

slutade i december, och än så länge står vi utan en ersättare. 

I höstas var det mycket diskussioner om att kanske behöva lägga ner laget, då det var svårt att få 

ihop spelare till matcher och fick därför låna upp spelare från 10/11 ett flertal gånger. Sedan fick 

vi en kraftig tillökning i laget där vi idag har 23 inskrivna spelare, där flera är aktiva på varje 

träning. 

På grund av rådande pandemi, har vi inte kunnat utföra så många aktiviteter utanför träningarna. 

Som avslutning på året spelade vi Laserdome och åt sedan pizza i klubbstugan. 

 

Lag 05/06 

Vi har under året rönt stora sportsliga framgångar. Många vunna matcher under den resultatlösa 

pandemi-vårsäsongen, höstsäsongen vann vi serien efter at ha vunnit samtliga matcher. De flesta 

cuperna ställdes in, men vi lyckades ta oss till Färgelanda Cup där vi kom på 3:e plats. Vi har 

också haft en del sociala aktivieter.Ännu fler av våra spelare har gått in som ungdomstränare i de 

yngre lagen och vi har en stabil grupp av spelare som är domarutbildade och dömer 5 och 7-

mannamatcher.Truppen har tunnats ut något precis som för alla lag med spelare i denna ålder, vi 

har dock även fått ett par nytillskott under året.Vi har för tillfället 13 motiverade och mycket 

duktiga spelare.Jonas och Magnus har varit tränare, vi har haft hjälp av Mats från STU, haft ett 

Coerverdagläger och andra gästtränare. Bodil har varit oumbärlig lagledare.Nu storsatsar vi inför 

framtiden! Vi tar sikte mot vår fösta internationella cup, LAOLA Cup i Hamburg i augusti. Inför 

denna behöver vi möta bättre motstånd och ta ytterligare kliv i vår utveckling. Felicia från 

damlaget har anslutit till ledarstaben, hennes kunskaper och erfarenhet är precis vad våra spelare, 

på gränsen till seniorspel, behöver!Ettintensivt värvningsarbete kommer att göras under våren, vi 

har planerat in en dag med tillslagscoachen Eija Feodoroff, vi planerar träningsläger och andra 

aktiviteter för att spelarna och laget ska kunna ta nästa steg i sin utvecklingLedarstabenFramåt! 

 

Damlaget (Malmö Gäris BFF) 

Säsongen 2021 blev liksom 2020 en speciell säsong. Under våren anslöt sju nya spelare efter att 

laget gjort en rejäl inventering av spelarna som var med i laget men sällan syntes till. Vi fick även 

förstärkning på tränarfronten genom Caroline Backman Möller, som på ett fantastiskt sätt 

kompletterat Felicia Gaberub och fystränare Maria Malmqvist.  



 

 

Efter en lång försäsong utomhus i Pildammsparken och på Kirsebergs IP, fick vi den 4 juni 

äntligen dra igång med matcher! 

Efter en braksuccé med både seger med 2-1 (!), fullsatt publik (endast 100 i publiken tilläts vid 

detta tillfälle) och både trummor och sång tog säsongen vid.  

Under säsongen har både match- och träningsnärvaron varit bättre än tidigare år, med sina dippar 

på sina ställen. Närvaron är viktig för att kollektivt dra åt samma håll och under året har därför 

interna mål satts upp för att närvaron ska vara hög säsongen igenom.  

Under sommaren anordnades en kräftskiva och vid årsskiftet en digital Backarnas-gala.  

Utöver alla goa matcher var såklart höjdpunkten när vi deltog i Föreningsgalan på Malmö 

Stadion, där vi prisades för Årets Idrottsförening! Dagen efter fortsatte vi den inslagna vägen och 

vann mot Barrikaderna med 2-1. 

Just vinster blev det ett par fler i år än tidigare. Kul! Men laget är fortsatt överens om att resultat 

inte är det viktiga, utan gemenskapen och utvecklingen inom laget. En balans vi nu utmanas i när 

det dels är väldigt roligt att vinna ibland och dels inte får ta över en när vi då förlorar.  

Merch är på gång, vilket vi är väldigt glada för! Vi är säkra på att våra supportrar är ungefär lika 

taggade som vi är. 

Full fart framåt in i en ny Backarsäsong! ” 

 

DamDam 

2021 började i pandemins tecken för damdam. Fystränare Bodil Böjer kämpade med att hålla oss 

i form genom online-träningar. Körde på med det fram till påsk då närvaron minskade i takt med 

ljusets återkomst. Bestämde oss för att ta ett längre uppehåll tills restriktionerna lättade lite. 

Vi fick vänta ganska länge men 17:e aug var Damdam back in town! Solkyssta, vaccinerade och 

utvilade efter semestern intog vi återigen grusplanen på Dalhems IP och påbörjade resan tillbaka 

till vår forna glans. 

Blev en hektisk matchperiod då även vårens inställda matcher flyttades till hösten. Med nyförvärv 

och inlånade spelare från damlaget samt 05/06 så slutade vi på en häpnadsväckande 4:e plats i 

Korpenserien! Hurra för oss, vilken utvecklingskurva! 

I september provade vi på den starkt växande sporten gåfotboll! Vi fick besök av landslagschefen 

Peter Lundgren himself som gav oss en timmes introduktion och träning. Stor uppslutning och 

många skratt! Betydligt roligare och jobbigare än någon kunnat föreställa sig! 

 

  



 

 

Revisionsberättelse 

  



 

 

Balansrapport 

 

 

 



 

 

Resultatrapport 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


