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Dagordning ordinarie årsmöte den 9 September 2020 för verksamhetsåret 2019

• Mötets öppnande
• Fastställande av röstlängd för mötet
• Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
• Godkännande av dagordning
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av protokolljusterare och rösträknare
• Styrelsens 

– Verksamhetsberättelse för det gångna året
– Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret

• Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och 
räkenskapsåret

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
• Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret
• Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år framåt
Revisor för en tid av ett år
Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

• Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
• Fastställande av medlemsavgifter 2021
• Mötets avslutande
• Frågestund/övriga frågor 



Styrelsens – Verksamhetsberättelse för det gångna året
Förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret

Järla IF FK redovisar följande verksamhetsberättelse för år 2019.

Styrelsen efter årsmötet bestod av följande personer:

• Ordförande Håkan Amrén

• Vice Ordförande   Matilda Ahlquist

• Kassör Dan Smith

• Sekreterare Henri Houssemaine

• Ledamot Marlene Yngve

• Ledamot Petra Carlenarsson

• Vakant

Antal ordinarie styrelsemöten: 11 spridda över verksamhetsåret

Antal övriga ordinarie mötestillfällen: 4 spridda över året



2019

Samarbetet fortsätter med Stiftelsen Dunross som står för sund barn och ungdomsidrott. Järla har 
under året deltagit på en av två träffar som arrangerats.

Ett lyckat år för Nackamästerskapen. Järla arrangerade P11, P08 och F08 med goda resultat 
arrangörsmässigt. Fortsatt bra samarbetet mellan föreningarna inför cupen.

Fotbollstältet togs inte ner som planerat under 2019 heller utan stod uppe hela året vilket liksom 
tidigare år resulterat i en försämrad intäkt från servering.

Under året påbörjades samtal med Hammarby om framtida samarbete.

Fotbollsverksamheten

- Under 2019 har vi haft 1037aktiva medlemmar.

- Vid årets slut har föreningen 383 registrerade tjejer i verksamheten (283 tjejer 2018)  och 
654 killar (543 killar 2018). Detta inklusive seniorlag och knattefotbollsverksamhet.

- Vi hade under 2019 168 (173 ledare 2018) ledare varav 74 kvinnor (56 kvinnor 2018) och 94
(117 2018) manliga ledare. 36 av dessa ledare är ungdomsledare.

- Lagverksamhet för barn och ungdom har vi i åldersgrupperna pojkar födda 01, 02, 04, 05, 
06, 07, 08, 09, 10, 11 & 12. Flickor födda 03, 04, 05, 06, 07 08, 09, 10, 11 & 12

- Knatteskola har bedrivits för de yngsta födda 13 & 14.

- Vi spelade Sankt Erikscupen med 37 (40 2018) Sanktanlag varav 15 flicklag och 22 pojklag.

- Dam spelade i div 3 där man slutade på sista plats.

- Herr spelade i div 4 där man slutade på fjärde plats.

- Dam, Dam-U samt P05 har under året spelat futsal.

- Järla har genom samarbete med Södertälje Futsal spelat RFL där man gick vidare till 
kvartsfinal. Järla behåller därmed sin plats i hösta serien 2019/2020. 

- Under året har man inlett arbetet med att inför 2020, etablera juniorlag samt reservlag i 
Stockholmsserien.

- Ny organisation för Dam-junior / Dam med målsättning att öka och etablera samarbete 
mellan åldersgrupperna.



Ledarverksamheten

Föreningen fortsätter numera utbildning inom fotbollszonen med några undantag. Några av dessa 
är utbildning i supercoach och ungdomsledarutbildning.

Järla Stipendium F16 och P16 och Malles Minnesfond Guldstrumpan
2019 delades Järlas F16 och P16 stipendier ut i vanlig ordning. 
F16 delades ut för fjortonde gången och P16 stipendiet för det nionde. 
Stipendierna delades ut av Matilda Ahlquist vice ordförande.

Årets stipendiater F16 & P16
Karolina Wiklund
Ted Stål

Stipendiet Malles Guldstrumpa delades ut för sjunde året till
Kim Herring
Felix Schüllerqvist Nyman
Stipendierna delades i år ut under ledarträffen den 28 november. 

Parasport
Dream Team fortsätter etablera sig under 2019.
Laget bestod under året av ca. 30 ungdomar i åldern 9-20 år. Träningen har bedrivits två gånger i 
veckan under ledning av externa ledare. Laget spelade även matcher i Mälarserien.

Ledardag
Två ledarträffar har hållits under året. En under respektive vår-, hösttermin.

Utbildningar
Under året har flera utbildningar hållits, bland annat.
- Domarutbildning
- Knatteledarutbildning
- Supercoach
- Leda små lirare
- Tränarutbildning C

Övrigt
Samtal inleds med Hammarby under året om ett samarbete.



Kansli
Kansliet har varit bemannat enligt följande:
Jan-Dec: Ulf Norström 100%
Jan–Dec:Joakim Cedergren 100% 
Jan–Dec: Pia Lindell 50% trygghetsanställning
Jan-Dec: Abraham timanställd

Föreningsarrangemang & samarbeten 2019: 
Smakis Cup 3 mot 3 i sarg. Arrangeras av herr senior

Nacka Mästerskapen spelades under två helger i oktober. 
NM är en samarrangerad turnering mellan Järla, Älta, Sickla, Saltsjöbaden och Boo FF. 

Juldagscupen
Arrangeras i år av Järlas seniorer.

Knatteskolan varje tisdag under perioden april-juni och augusti-oktober för barn som är 5-6 år. 
Knatteskolan har i snitt legat på 130 deltagare/tillfälle. Ledare för knatteskolan är ungdomar som 
själva är eller har varit fotbollsaktiva i Järla. Dessa ungdomar gör ett fantastiskt jobb!

Klädbytardag arrangeras varje vår där föreningens medlemmar kan lämna, byta och köpa 
begagnade skor och tränignskläder

Sommarfotbollsskolan en vecka i Juni för fotbollsspelare mellan 7 och 12 år.
Sommarfotbollsskolan fortsätter sin dra barn till en sommarlovsstart. En vecka med fokus på fotboll 
och Fair Play och fem fantastiska fotbollsdagar på Nacka IP. 

Landslagsmålvakt på besök
Järla besöktes av Hedvig Lindahl som både föreläste och höll en träning.

Dalecarlia
Järla reste åter till Dalecarlia. Vi representerade med 9 lag i åldrarna 11-14 år.



Sponsorer
Vi har under 2019 haft tre huvudsponsorer i föreningen. Det är Dunross & Co, Ica Maxi & Nacka 
Värmdö Posten. Vi har ytterligare många små sponsorer som är lika viktiga och vi hoppas att vi 
framöver kan knyta ännu fler till vår förening. Många åldersgrupper har egna starka sponsorer som 
hjälper till med att finansiera träningskläder, träningsläger och cuper och vi tackar er för detta!

Vi vill här rikta ett speciellt tack till vår enskilt allra största sponsor. DU som är ledare! Din 
tid, ditt engagemang är ovärderligt för föreningen. Tillsammans är vi Järla! 

Samarbetspartners
Vi har under året fortsatt samarbetet med Puma och Stadium enligt avtal.

I Nackamästerskapen samarbetar vi med Älta, Sickla, Saltsjöbaden och Boo FF.

Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi trots stora utmaningar med fotbollstältet.
Årsmötet beslutade om att medlemsavgifter för 2019 kvarstår på samma nivå som 2018.
Se balans- och resultaträkning för detaljer.

Tack alla NI som gör ett fantastiskt arbete för och med våra ungdomar!
Ännu ett framgångsrikt år har spelats (av) och det har som tidigare varit ett intensivt år. 

Du som vill vara med och påverka föreningen kontakta kansliet, det kan vara allt från att 
iordningsställa klubbhuset, lobbyarbete för fler planer, vara med och stötta i serveringen, vara del i 
en arbetsgrupp eller vara med och påverka genom styrelsearbete. Tveka inte!

Nacka 2020-03-01

För styrelsen

Håkan Amrén
Ordförande









BUDGETFÖRSLAG 2020

INTÄKTER
Intäkter Budget 2020 Resultat 2019

Medlemsavgifter 1 450 000 1 305 000
Fotbollsskola 170 000 204 000
Bidrag 880 000 895 000 
Sommarfotbollsskola 250 000    224 000
Sponsring 150 000 159 000
Café 170 000 134 000
Bingo 65 000 65 000
Nackamästerskapen 50 000 65 000
Dalecarlia 0 220 000
Övrigt 145 000 20 500
Summa 3 500 000    3 291 500

KOSTNADER

Kostnader Budget 2020 Resultat 2019

Personal 1 500 000 1 170 000
Planer, 
domare, anmälningsavg. 670 000 674 000
Material 325 000 289 000
Tränare 330 000 288 000
Kansli, klubbhus mm 110  000 112 000
Sommarfotbollsskola 180 000 176 000
Dalecarlia 0 240 000
Lägerbidrag a-lag 20 000 10 000
Inköp cafe 60 000 54 000
Styrelsearvorde 5 000    0
Övrigt 300 000    167 500
Över/underskott 0     211 000

3 500 000 3 291 500



2020 års budget jämfört med 2019 utfall:

Budgeterat nettoresultat uppgår till 0 SEK (+ 211 KSEK för 2019).

Den löpande verksamheten beräknas därmed gå jämnt upp 2020. Det budgeterade resultatet 
hanteras genom att nyttja 211 KSEK av 2019 års resultat för färdigställande av klubbhus.

Intäkterna om 3 500 000 kr innebär en ökning 208 500 kr från 2019-års resultat.

Kostnader om 3 500 000 kr innebär en ökning med 419 500 kr från 2019-års resultat.



Järla IF FK Verksamhetsplan 2020

 Generella målsättningar kvarstår med fokus på ledorden 
Bredd – Engagemang – Glädje – Utveckling. Riktningsbeslut: fokus på glädje.

 Inleda samverkan med Hammarby FF

 Ökat samarbete med grannföreningarna i plan- och hallfrågan.

 Fokus på ekonomi och sponsorintäkter och bedriva verksamheten i ekonomisk stabilitet.

 Tillgodose lag/ledare/spelare med det material som behövs för att kunna bedriva 
verksamheten.

 Fortsatt arbete med värdegrund och utveckla ”röda tråden” utifrån spelidé och policy

 Tätare kontakt och samarbete mellan olika lag.

 Skapa samarbete och relation mellan barn/ungdom och seniorlag

 ”Öppet klubbhuset”, medlemmarnas andra hem. Tillgång till bla. möten, rehab, 
omklädningsrum och servering.


