Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte
måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås
Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till
Västmanlands Fotbollförbunds 75: e årsmöte.
Johan Björklund redovisade i korthet lite kring Svensk Fotboll 2013.
Fotbollen i Västmanland har haft det lite tungt under 2013. Förhoppningsvis blir 2014 ett
bättre år.
Västmanlands Fotbollförbund har nu satt upp en treårsplan med några strategiska mål som
man ska jobba med.
Johan Björklund förklarar mötet öppnat, och går vidare med utdelning av utmärkelser till
förtjänta ledare.
Hajans minne

§1

Stefan Rosén, IK Oden

Fastställande av röstlängd
Antalet föreningar 21, antalet ombud 28, antalet röster 53.
Mötet beslutar, godkänna röstlängden.
Vidare antecknas, att årsmötet bevistas av VFF: s ordförande Johan Björklund,
VFF: s styrelseledamöter Jari Ahosmäki, Karin Gustavsson, Ulf Andersson,
Jonas Wilson samt distriktssekreterare kanslichef Reine Loord.

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet utlyst i magasinet Fotboll nr. 4 2013. Inbjudan utskickad 31/1, påminnelse
10/2, 8/2, 14/2. Kallelse utskickad per e-post till föreningarna 17/2. Utlyst även
på VFF: s hemsida.
Mötet beslutar, godkänna på det sätt som årsmötet blivit utlyst.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet beslutar, på förslag av valberedningens representant Sten-Erik Zettervall
att utse Per Lithammer Västerås, till mötesordförande samt Reine Loord,
Västmanlands Fotbollförbund till sekreterare. Per Lithammer ordförande i
Kultur- idrotts- och fritidsnämnden i Västerås tackar för förtroendet.

§4

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
samt vara rösträknare om så erfordras
Mötet beslutar, på förslag av valberedningens representant Sten-Erik Zettervall
att

§5

utse Kent Berglund, Västerås BK 30 och Yngve Wallin, Skiljebo SK
till justeringsmän samt rösträknare.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 2013
Mötet beslutar, godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelse 2013.

§6

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Daniel Schön.
Mötet beslutar, godkänna revisionsberättelsen.

§7

Fastställande av resultat- och balansräkning för Västmanlands
Fotbollförbund
Mötet beslutar, godkänna Västmanlands Fotbollförbunds resultat- och
balansräkning.

§8

Beslut om disposition av årets resultat för Västmanlands
Fotbollförbund
Mötet beslutar att årets resultat godkänns och disponeras enligt styrelsens
förslag.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Mötet beslutar, ge styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 10

Val av distriktsordförande för 2014
Valberedningens representant Sten-Erik Zettervall föreslår omval på
Johan Björklund, Västerås
Mötet beslutar, enhälligt att välja Johan Björklund, Västerås till
distriktsordförande för tiden till och med årsmötet 2015.

§ 11

Val av styrelseledamöter för 2014-2015
Valberedningens representant Sten-Erik Zettervall föreslår enligt följande:
Daniel Watkinson
Skultuna
nyval 2 år
Jonas Wilson
Strömsholm nyval 2 år
Yehia Malla
Uppsala
nyval 1 år
Eva Svensson
Västerås
fyllnadsval 1 år
En vakant plats på 1 år efter Thomas Hellström föreslogs då lämplig
ersättare inte hittats.
Mötet beslutar enhälligt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 12

Val av revisorer för år 2014
Valberedningens representant Sten-Erik Zettervall föreslår enligt följande:
Daniel Schön
Västerås
omval 1 år
Zeki Can
Västerås
omval 1 år
Mötet beslutar enhälligt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 13

Val av revisorssuppleanter för år 2014
Valberedningens representant Sten-Erik Zettervall föreslår enligt följande:
Cecilia Kvist
Västerås
omval 1 år
Per Olander
Fagersta
omval 1 år
Mötet beslutar enhälligt att välja enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av ombud till Svenska Fotbollförbundets årsmöte
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.

§ 15

Val av ombud till Västmanlands Idrottsförbunds årsmöte
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.

§ 16

Val av representant samt suppleant till Svenska Fotbollförbundets
Representantskapsmöte
Uppdrogs åt styrelsen att utse ombud.

§ 17

Val av valberedning för år 2014
Mötets förslag enligt följande:
Sten-Erik Zettervall
Birger Jonsson
Madelene Alkvist

Västerås
Västerås
Västerås

Mötet beslutar enhälligt att välja enligt mötets förslag.
VFF: s styrelse väljer ordförande för år 2014.

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

§ 18

Fastställande av budget för år 2014
Mötet beslutar godkänna 2014-års budget.

§ 19

Fastställande av arbetsplan år 2014
Mötet beslutar godkänna verksamhetsinriktningen.

§ 20
20.1

Behandling av förslag som väckts av styrelsen
Förändring av text i TB 2 kap 17 § Förening som utgår eller lämnar w.o.
Nuvarande text:
Tillägg gällande Västmanlands FF
Ovanstående gäller i Västmanland, förening som avser lämna w.o. skall
skriftligen meddela VFF/TK som fastställer w.o.-resultat och påföljande
avgift enligt 2 kap 46 §.
Förslag till ny text:
Tillägg gällande Västmanlands FF
Vid lämnande av w.o. i distriktsserierna så skrivs resultatet till 3-0 och 3 poäng
tilldelas det ej felande laget. Vid lämnande av 2:a w.o. i samma serie utesluts
laget ur serien och flyttas ned minst 2 divisioner. Uteslutet lags matcher
ogiltigförklaras, poäng och målskillnad annulleras. Om w.o. lämnas i sista
omgången kvarstår lagets resultat i serien, poäng och målskillnad annulleras ej.
Dock utesluts laget ur serien och flyttas ned minst 2 divisioner. Förening som
avser lämna w.o. skall skriftligen meddela VFF/TK som fastställer w.o.-resultat
och påföljande avgift
enligt 2 kap 46 §.
Mötet beslutar godkänna föreslagen ny text.

20.2

Samarbete mellan Västmanlands FF och Örebro Läns FF gällande damfotboll
och flickfotboll. Förslaget har behandlats av berörda föreningar både i
Västmanland och Örebro. Förslaget bifogas endast med originalprotokoll.
Mötet beslutar godkänna föreslaget samarbete i sin helhet.

§ 21

Behandling av motion som senast 1 november inkommit till
distriktsstyrelsen från förening i distriktet
Hänskjuten motion från VFF representantskapsmöte 3/12 2013, Arboga Södra
IF gällande åldersbegränsning för spelare i damserier.
Representantskapsmötet uppdrog till VFF: s styrelse att utreda frågan och
föreslå årsmötet ett åldersförslag.
VFF: s styrelse föreslår en åldersgräns för att spel i damserie på 15 år.
Med möjlighet till två generella dispenser 2014.
Mötet beslutar att godkänna VFF: s styrelses förslag i sin helhet.

§ 22

Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på Svenska
Fotbollförbundets årsmöte
Inget att redovisa

§ 23

Avslutning
Mötesordföranden tackar samtliga årsmötesdeltagare för ett väl genomfört
möte och överlämnar klubban till förbundsordförande Johan Björklund som
tackar Per Lithammer med att överlämna en blomsterbukett.
Därefter förklarades mötet avslutat.
Johan Björklund avtackade närvarande avgående ledamöte Karin Gustafsson
och Ulf Andersson med present och blommor.
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