
Årsmöte Backarnas FF 27 februari 2023

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet
Antalet röstberättigade medlemmar ska räknas och antecknas.
Årsmötet ska besluta om att fastställa röstlängden.

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 (dagordningen)

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste året
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår ska presenteras för årsmötet.
Årsmötet ska ta beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen.

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

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorsberättelse ska presenteras för årsmötet.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet ska ta beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet ska ta beslut om att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2022.



12. Fastställande av medlemsavgifter

Förslag:
Träningsavgiften är:
700 kr/år (350/termin) och person i fotbollsskolan
1100 kr/år (550/termin) och person för barn och ungdom
1300 kr/år (650/termin) och person för seniorer
1500 kr/år (750/termin) för familj
Årsavgiften för medlem (medlemsavgiften) är 50 kr för alla.

13. Fastställande av verksamhetsplan samt kommentarer inför budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret
Årsmötet ska ta beslut om att fastställa verksamhetsplanen och det ska ges möjlighet att ge
kommentarer till budgeten.

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

15. Val av:

a) 2 ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (ytterligare 3 styrelseledamöter,
varav ordföranden är en av dem har ett år  kvar av sitt uppdrag)
Valberedningen presenterar sitt förslag.

b) 2 suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år
Valberedningen presenterar sitt förslag.

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

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 2023
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 2023 är att vi ska:

- 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) för de lag som vill.
- 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.
- Skapa ett välstrukturerat arkiv, och rutiner för att upprätthålla detta.

Årsberättelse 2022
Här kommer klubbens årsberättelse där det gångna året (2022) beskrivs och även alla lag
har bidragit med en berättelse.
Först och främst så var det första helåret sedan 2018 som inte präglades av restriktioner på
grund av pandemi. Detta yttrade sig bland annat i ett publikrekord för damlaget, nystart för
Backakarnevalen och möjlighet att genomföra vårt gemensamma träningsläger som detta år
flyttade från vårt traditionella ställe i Gydarp till Bosarp för att vi var så många att vi inte fick
plats i Gydarp. Generellt har uppslutningen varit god vid gemensamma aktiviteter och många
har nog känt en lättnad att kunna träffas under vilka former man vill utan att först tänka till på
om man följer gällande påbud och rekomendationer.
När det gäller styrelsen har den haft möten ungefär en gång i månaden.

Fotbollsskolan
Fotbollsskolan har under året återkommande tränat en gång i veckan, i huvudsak på Dalhems
IP Så länge vädret tillåtit. Vi har under året välkomnat flera nya spelare, dessvärre har ungefär
lika många valt att lämna fotbollsskolan vilket innebär att antalet spelare har legat runt 10 till
femton per träning. Tyvärr har det inte funnits tid att delta på i cupspel under året, något som
förhoppningsvis möjliggörs under 2023.



I samband med terminsavslutning i december 2022 meddelades att tränaren de senaste åren av
privata skäl kommer avbryta sitt engagemang i föreningen, tränarrollen kommer övertas av
föräldrar till spelare.

Lag 12/13
Försäsongen 2023 började vi med inomhusfotboll en gång per vecka. Träningarna fortsatte
sedan utomhus. Under april spelade vi en 5-manna cup som Lilla Torg anordnat. Efter detta
var det premiär för seriespel för vårt lag.
Under våren och hösten duggade matcherna tätt. Laget har tyckt mycket om att spela dessa
matcher och verkligen vuxit med dem. Vi har haft hög träningsnärvaro under såväl vår som
höst. Under vintersäsongen har vi återigen tränat inomhus, vilket har medfört mycket
teknikträning och träning på kortpassningsspel.
Våra träningar är fortsatt präglade av mycket lek, även om vi har mer och mer bollövningar. Vi
har successivt kunnat öka svårigheterna på de olika träningsmomenten. Vi som lag har målet
att ha skoj samtidigt som barnen utvecklas tillsammans.

Lag 10/11 (Backalirarna)
Vi har haft gott om aktiva tjejer under året i laget, snitt på 25 st per träning. Tjejerna har gjort
fina matcher i två lag i serier som spelat 7-manna. Utöver det så var vi med på klubbens
träningsläger vilket var väldigt uppskattat och givande. Vi ser fram emot 2023 då vi nu ska spela
9-manna.

Lag 07/08
Under våren 2022 var Emmy Abrahamsson och Josefin Landin fortfarande tränare, men Josefin
slutade sedan vid slutet av terminen. I hennes ställe började Ebba Sjöström Johansson och Sara
Lindell. Ebba slutade sedan i december 2022 och Sara ska sluta i april 2023, Emmy kommer
fortfarande vara kvar.
I våras fortsatte laget öka, men många av spelarna slutade sedan under sommaren. Vi var väldigt
få spelare och fick skriva ut oss från seriespelet, vi hamnade tillbaka i diskussionerna om vi ska
behöva lägga ner laget. Efter flera möten och samtal började vi träna med 10/11 minst en gång i
veckan. I nuläget har vi 16 spelare och är inte med i en serie, fokuset ligger på att försöka bygga
upp de enskilda spelarna och hela laget.
Under året har vi gått på fotbollsmatcher, varit bollisor för damlaget, haft 5-kamp på Laserdome,
och ätit pizza i klubbstugan.

Dam-U (tidigare lag 05/06)
Året och våren inleddes som det gamla 05-06-laget som rönt sportsliga framgångar. Vi
drabbades av några spelaravhopp som gjorde att det blev besvärligt numerärt att göra laget
rättvisa. Trots idoga försök visade det sig svårt att värva tillräckligt många spelare för att göra en
fortsatt satsning i åldersgruppen. Då många av våra spelare med råge var redo för seniorspel
beslutade vi oss för att starta ett nytt seniorlag, Dam U, dels för att spelarna behövde komma
vidare, dels för att bredda rekryteringsbasen.
Vi har under hösten gjort flera lyckade värvningar och har nu en stabil trupp om ca 15 spelare i
åldersspannet 15-26, flera spelare till är på ingång, med sikte på en trupp om ca 20-25 spelare.
Sportsligt gick det lite knackigt under vårsäsongen pga spelarbrist, många matcher fick spelas



som 9-manna och ofta utan avbytare. Under hösten har vi koncentrerat oss på lagbygge och inte
haft något eget lag i seriespel. Samtliga spelare har dock gjort succeartade inhopp både i
Damlaget och framför allt Dam-Dam-lagets seriematcher under både vår och höst.
Vi har deltagit i klubbens läger och spelat flera cuper, inklusive beachfotbollscupen i Åhus vilket
var väldigt kul. Vi har varit på träningsläger i Danmark och gjort andra sociala aktiviteter också.
Lagledningen har dessvärre blivit av med Magnus som efter en paus valt att hoppa av. Bodil har
fortsatt med sitt gedigna jobb som lagledare och allt-i-allo och Jonas har fortsatt som tränare. Vi
har haft ytterligare en tränare på prov, som eventuellt kommer fortsätta och har alldeles nyligen
rekryterat ett energiknippe till tränare med speciell inriktning på fys, Sara.
Vi planerar att spela flera cuper under våren och spela seriespel i Div 3B. Till sommaren
återvänder vi till Åhus för beachfotbollsturneringen där. Vi inser att vi kommer att behöva tid
för att bygga laget och spela ihop oss så detta blir det huvudsakliga målet med säsongen.
Vidare planerar vi både för en utökad fysträning, specialträningar, tex tillslag och dessutom lite
välbehövlig fotbollsteori.

Damlaget (Malmö Gäris BFF)
Säsongen -22 rivstartade med ett göddigt uppehåll. I februari drog vi igång med både fys och
fotboll som följdes upp av den traditionsenliga 8 mars-matchen mot Las Presidentas. Denna
gång slog vi publikrekord med 476 personer på plats - där bl.a de svenska landslagsspelarna
Caroline Seger, Olivia Schough och Emma Berglund fanns på plats i publiken. Sång! Pyro!
Tåpajar och kvinnokamp! Efter matchen samlades laget, dess supportrar och Las Presidentas på
puben Rex för en härlig kväll tillsammans.
I seriespelet fortsatte vi briljera med vår härliga attityd och inställning. Resultaten gick allt som
oftast inte vår väg, men lika obrydda var vi fortfarande för det. Vinsterna kom då och då och
givetvis firade vi de trepoängarna som att vi vunnit VM-guld.
Under året hade vi kick-off, flera organiserade lagfester och efter seriens slut åkte laget på lagresa
med övernattning, aktiviteter och träningar.
Laget hade under 2022 fortsatt hög träningsnärvaro men fick kämpa något mer än tidigare år för
att ha full trupp till varje match. Detta hoppas vi kunna få styr på bättre till 2023.

DamDam
Har under året fortsatt med träning 1 dag/vecka, seriespel i Skåneligan och gå-fotbollscuper då
och då.
En trupp som varit ganska stabil under året och brukar snitta på 10-15 pers/träning.
Seriespelet började lite trevande och lite svårt att få ihop spelare till matcherna ibland men under
hösten lossnade det både vad gäller resultatet och antal avbytare. Kan eventuellt ha ett samband
åt båda hållen.
En stor höjdpunkt under år var när vi åkte på gåfotbollsturnering i Norge i september. 9
damdamer i en minibuss drog till Strömstad där vi övernattade på vandrarhem (billigare på
svenska sidan) och sen åkte gränsen dagen därpå för 3 matcher mot bla svenska landslaget.
Minns inte riktigt om vi vann någon match (ev sista) men hade fantastiskt roligt så det vill göra
om.
Ser framemot kommande säsong och hoppas kunna redovisa några segrar i både Skåneligan och
gåfotboll innan året är slut.



Revisionsberättelse 2022



Balansrapport



Resultatrapport




