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Inskickat av: EMMA GUSTAVSSON

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Gatans Lag FF
Organisationsnummer
802443-4790
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
450 000
Organisationens postgiro eller bankgiro
352-4923
Organisationens firmatecknare
Emma Gustavsson

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan.
Det är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför
viktigt att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
EMMA GUSTAVSSON
E-postadress
emma.gustavsson@live.se

Mobiltelefon
0700068672

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter
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Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0700068672

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
emma.gustavsson@live.se

Hemsida
https://www.svenskalag.se/gatanslagff

Besöksadress
Härlanda Park 6B

Postnummer besöksadress
41652

Ort besöksadress
Göteborg

Postadress
41652

Postnummer postadress
41652

Ort postadress
Göteborg

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Jonas Öjelid

Telefonnummer
0705566009

E-post
jonas.ojelid@glimstedt.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Emma Gustavsson

Telefonnummer
0700068672

E-post
emma.gustavsson@live.se

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Emma Gustavsson

Telefonnummer
0700068672

E-postadress
emma.gustavsson@live.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

204

Antal kvinnor

56

Antal män

147

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

1

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
Målet med Gatans Lags verksamhet är att besegra hemlöshet, missbruk, kriminalitet och annat socialt utanförskap. Medlet är fotboll.
Syftet är att bidra till ökat ansvarstagande, bättre rutiner, ökad kontinuitet i tillvaron, bättre fysisk hälsa, samt (inte minst) nya och
utökade sociala nätverk. Vi gör det genom att bedriva en verksamhet som skapar kraft och motivation hos spelarna att själva förändra
sin livssituation. När vi lyckas med vår vardagsverksamhet uppnås föreningens övergripande syfte; att bidra till att skapa en hållbar
väg till en mer normal tillvaro för de som deltar. Gatans Lag har, genom att medverka i Homeless World Cup (VM för hemlösa) en
unik möjlighet att bidra till ökad motivation och kraft för förändring på såväl kort som lång sikt. Människor som tidigare nästan bara
fått negativ uppmärksamhet hamnar i centrum för det helt omvända. Vi bedriver all verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens
verksamhetsidé och med ett tydligt socialt förändringsperspektiv
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Människor som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat socialt utanförskap. Drygt 30 000 människor i
Sverige saknar ett eget hem. Hemlöshet drabbar hårt och är ofta förenat med missbruk och kriminalitet. Att inte ha någonstans att bo är
för många människor definitionen av utanförskap. Många människor som lever i hemlöshet, missbruk eller socialt utanförskap har
tappat förtroendet för både sig själva och samhället. Gatans Lag är en fotbollsförening där spelarna genom kontinuerliga träningar får
en frivillig, lustfylld gemenskap och ett sammanhang som ger dom kraft och motivation till att själva förändra sin livssituation.
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Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
Ensamhet är ofta en stor del av ett liv i utanförskap, något som verksamheten förebygger. En viktig del i verksamheten är att låta
deltagarna påverka och i så hög grad som möjligt styra innehållet i verksamheten. Verksamhetens ansökan avser den som ska starta i
Malmö. Göteborg och Stockholm har annan finansiering. Ett verksamhetsbidrag gör det möjligt att permanenta verksamheten i
Malmö.
Mål för den verksamhet ansökan gäller.
Hitta en anläggning för att driva träningar i Malmö för både män och kvinnor.
Öka kännedomen om verksamheten bland målgruppen vi vänder oss till
Öka kännedomen om verksamheten bland personer som i sitt arbete stöttar målgruppen
Ha ett läger/cup 2022 för deltagarna
Skapa öppna mötesplatser kopplat till träningarna
Utbildning av ledare och tränare (volontärer)
Kunna utföra träningstillfällen 2 gånger i veckan
Anställa en verksamhetsansvarig i Malmö

Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Gatans Lag kommer bedriva kontinuerlig mötesverksamhet i form av fotbollsträning och öppen verksamhet för gemenskap och social
förändring. Fotbollen utgör grunden i en kvalificerad social verksamhet som även innefattar föredrag och andra arrangemang, alltid
med fokus på deltagarna och deras livsutveckling, deras egna berättelser och erfarenheter är en viktig grund i arbetet. Deltagarna får
också möjlighet att göra konkreta arbetsinsatser, i föreningens arbete. En förutsättning för att överhuvudtaget klara verksamheten med
föreningens målgrupp. Ledare och spelare kommer delta i kontinuerlig kompetensutveckling. Flera tränare/spelare kommer gå svenska
fotbollsförbundets tränarutbildning de närmsta åren. Ett spelarråd ger spelarna en än tydligare röst i vardagsverksamheten. Nio av tio
av de som deltar sa 2019 att verksamheten är helt central för att ge dem kraft och motivation att ändra sitt liv och till att de vill hålla
sig nyktra och drogfria och till att de avstår från att göra kriminella handlingar. Vi har visat att vi kan bidra med en uthållig verksamhet
som ger resultat och medverkar till att utsatta människor får kraft och motivation att ta avgörande steg tillbaka in i samhället.
Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
· Skapande av nätverk och en social tillhörighet på både lång och kort sikt
· En förbättrad fysisk och psykisk hälsa och ökad medvetenhet om att ta hand om sig själv
· Drogfrihet som blir långsiktigt hållbar i väldigt många fall
· En brygga in till studier och att bli självförsörjande, många hör av sig i livets olika skeden och vill ha lite support när nya
erfarenheter skapar osäkerhet
· Ökad medvetenhet om normer och normkritik
· Hopp och förmåga att bryta destruktiva mönster
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Nej
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Gatans lag arbetar med att möta en målgrupp som annars hamnar i utanförskap. Med ett normkritiskt perspektiv och en värdegrund
som vilar på alla människors lika värde arbetar vi med det situationer som uppstår, på och utanför fotbollsplan. I detta är vi angelägna
om att reflektera kring vikten av att inte diskriminera, samt att inta ett intersektionellt perspektiv. Graden av underordning och
utanförskap påverkas av faktorer som kön, klass, etnicitet osv detta är något vi behöver förhålla oss till och samtala kring med
medarbetare, ledare och spelare. Vi har sammanhang som är för alla och könsseparata sammanhang och den som identifierar sig som
man, kvinna eller icke-binär är välkommen i det sammanhang personen känner sig hemma.

Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Genom att kombinera idrott med socialt arbete kan vi bli ett alternativ för den som vill bryta ett liv i utanförskap med missbruk,
beroende, kriminalitet och destruktiva livsmönster. Många upplever att idrotten blir ett komplement till mer traditionell behandling.
Här tillför vi dessutom reflekterande samtal, enkla tekniker för återfallsprevention och lägger tonvikten på att laganda och god
kamratskap är viktigare än att vinna matcher.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

1 252 919

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

21 954

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

0

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

3

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

1 032 733

Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
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Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
1, Verksamhetsberättelse GLFF 2020.pdf (169 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Årsredovisning 2020-usk.pdf (571 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Årsredovisning 2020-usk.pdf (571 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsberättelse 2020-usk.pdf (584 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Prel budget 2022.pdf (36 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsplan Gatans Lag FF 2020-2022.pdf (191 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Signerat protokoll ÅM 2021-usk.pdf (669 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Protokoll konstituerande styrelsemöte (2).pdf (788 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar Gatans Lag FF.pdf (162 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Gatans Lag Verksamhetsberättelse 2020
Organisationsnummer 802443-4790, Verksamhetsår 2020-01-01 till 2020-12-31
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Annika Ström Öberg
Vice ordförande: Tony Karmaluoto
Kassör: Björn Uddenberg
Ledamot: Sara Bäckström
Ledamot: Ulf Svensson
Ledamot: Jonas Öjelid
Ledamot: Jim Tellefsdal
Ledamot: Sebastian Borssén
Ledamot: Åsa Frykberg
Suppleant: Andreas Dahlberg
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under året, alla utom två har varit digitala. Ersättare har
varit kallad till samtliga möten även om ingen varit frånvarande. Valberedningens ordförande
har deltagit på två möten. Planerade heldagar fick ställas in på grund av restriktioner.

Verksamheten
Gatans Lag är en ideell förening. Gatans Lag arbetar för att besegra hemlöshet, missbruk och
kriminalitet genom fotboll. Fotbollen och samhörigheten kring den skapar motivation och
kraft hos våra spelare att själva förändra sin livssituation. Regelbundna träningar med kvalitet
är kärnan i verksamheten. Vårt deltagande i den årliga VM-turneringen för hemlösa
– Homeless World Cup – ger ett tydligt mål, positiv uppmärksamhet och ger också
våra spelare och ledare ytterligare kraft för förändring.
Att samlas kring fotbollen – i vardag och fest – skapar sammantaget en motivation som
bidrar till att de som är med i Gatans Lag lättare kan ta det avgörande steget tillbaka in i
samhället. Gatans Lags verksamhet är ett frivilligt, väl fungerande och unikt komplement till
andra insatser som görs av offentliga institutioner, föreningslivet etc. Gatans Lag är sedan
2012 medlem i Svenska Fotbollförbundet och bedrev under 2020 verksamhet i Göteborg och
Stockholm. Ca 200 spelare deltog i träning under året. 2017 innehöll en nystart av laget i
Stockholm vilket resulterade i att fler spelare och ledare sökte sig till oss. Vi har i dagsläget
verksamhet med anställda verksamhetsansvariga i både Göteborg och Stockholm.
Året 2020 hade föreningen runt 400 stödmedlemmar.
Sedan januari 2016 är kansliet beläget på Härlanda Park i Göteborg genom vårt samarbete
med Qviding FIF. Detta har haft en väldigt positiv inverkan på vår verksamhet då vi har
möjligheten att olika former och aktiviteter samt tillgång till planer. I Stockholmsområdet är
vi fortfarande i behov av att få en stadigvarande lokal och vill passa på att rikta ett stort tack
till de föreningar och företag som upplåter sina lokaler till oss.
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Året som gått
Under året som gått har verksamheten precis som resten av omvärlden kommit att präglas
av de restriktioner som pandemin covid 19 orsakat. Vi har löpande arbetat med att
riskbedöma, följa information och regler från Folkhälsomyndigheten samt ha en aktuell
handlingsplan för medarbetarna och verksamheten att utgå från.
I Göteborg fick vi särskilda medel för att organisera aktiviteter med syfte att förebygga det
ökade våld i relationer och isolering som Covid 19 lett till, det innebar att vi under sommaren
och hösten arrangerade olika former av aktiviteter och ”walk&talks” i separata grupper för
kvinnor och män.
Under året har vår kanslichef varit föräldraledig från juli till december, verksamhetsansvarig i
Stockholmsområdet har arbetat hela året, i Göteborg har två olika vikarier ersatt ordinarie
medarbetare på deltid.

Ett axplock av viktiga aktiviteter och händelser under 2020
Träning med Zlatan
Under våren fick vi förmånen att delta i en träning med Zlatan på Tele2 Arena.
Deltagande i Korpen
Båda städerna har deltagit i Korpen i den mån det varit möjligt på grund av restriktioner.
Dagläger
Göteborgslaget hade dagläger på Kalvsund. Vi spelade fotboll, badade och grillade i det
strålande vädret. En mycket uppskattad aktivitet. Lika uppskattat var Stockholms dagläger i
Roslagen där vi spelade Padel och provade golf.
John Melker cyklar genom Sverige
John Melker cyklade 211 mil genom Sverige för att sätta fokus på att unga lever med psykisk
ohälsa, missbruk och i hemlöshet samt samla in pengar till Gatans lag. Vi kunde följa hans
resa på Instagram och detta bidrog med ca 16 000 kr till föreningens arbete.
Löpning för psykisk hälsa
Ett gäng spelare och ledare från Stockholm deltog i Flatenloppet för att sätta fokus på psykisk
ohälsa.
Ny grafisk profil:
Som ett led i No10 priset fick vi hjälp med att ta fram en ny grafisk profil av More PR.
Projekt - Förebygga våld och isolering p g a Covid
I Göteborg fick vi extra medel från Göteborgs stad för att förebygga våld i tider av isolering,
vi har träffats, umgåtts, promenerat och fikat tillsammans.
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Träningar, utbildning och öppet hus
Under året har vi haft träningar i både Stockholm och Göteborg i den mån det har varit
möjligt. I början på året har även spelarna haft möjlighet att komma på öppet hus en gång i
veckan i Göteborg, där det bjuds på mat eller fika. I Stockholm har restaurang Asplunds
fungerat som mötesplats. I Stockholm har flera spelare gått en tränarutbildning.
Inledande dialog med Malmö:
Vi har tagit de första stegen till att starta verksamhet i Malmö och bland annat träffat den
CSR-ansvariga Karin Heri på Malmö FF och fått värdefulla tips och idéer.
Streetsoccerplan
Jakten på sponsorer har pågått hela året men ger små resultat då pandemin lett till
ekonomisk försiktighet hos sponsorer.
Aktiviteter vi har fått ställa in:
Tyvärr har året handlat mycket om inställda aktiviteter och att i detta ändå finnas för våra
spelare och anpassa våra aktiviteter till en genomförbar och säker nivå. Mest smärtsamt är
att det inte blev något VM med kringaktiviteter som läger, träningar och gemenskap.
Gatans Lag i media:
Vi har bl a synts i media i samband med Zlatans träning, John Melkers cykeltur och
gästträning med Peter Wettergren. För en komplett bild se bilaga.

Ekonomi
Arbetet med att söka stöd från företag, stiftelser, fonder, stipendier och offentliga
organisationer har fortsatt. Principen är alltid att de stöd och projekt som söks för, ska utgå
från verksamheten så som den drivs och planeras i föreningen. Corona-pandemin har gjort
det mycket svårt att hitta nya partners och sponsorer och minskat våra bidragsintäkter.
Våra viktigaste ekonomiska stöd under året har varit:
• No 10-priset på totalt 1 MSEK vilket i verksamheten har fördelats över två år, varför
500 000 kr har använts under 2020.
• Göteborgs Stads verksamhetsstöd 175 000 kr
• Stockholm Stad 350 000 kr
• Solna Stad 50 000 kr
Med halva No 10-priset som intäkt redovisar verksamheten en liten förlust på – 17 433 kr.

Gatans Tack
Styrelsen i Gatans Lag riktar ett gränslöst tack till alla de som under året gjort insatser för att
stödja föreningen och dess verksamhet. Det är omöjligt att nämna alla men vi vill gärna
speciellt nämna Göteborgs stad, Stockholms Stad, Solna Stad, Malmö stad, No 10 Stiftelsen,
Zlatan, Peter Wettergren, John Melker, SvFF, Qviding FIF, Ängby IF, IFK Göteborg, AIK, Henrik
Larsson, Volvo Cars, Hertz, Destroy, Asplunds, Volvo Finans, Volvia, Pia Sundhage, Emil
Salomonsson, Henok Goitom, Nilla Fischer och inte minst alla tränare och spelare. Samt alla
ideella själar som bidrar till vår förening.
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Resultat och ställning
2020
Resultat
1 753
Årets resultat 483

2019
1 037
-305

2018
1 682
343

2017
1 516
144

2016
1 277
82

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till årsredovisningen.
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Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2021

Budget
2022

30
3
142
110

Rörelseintäkter
Intäkter
Medlemsavgifter 3004
Övriga intäkter varor 3010
Övriga intäkter tjänster 3013
Gåvor & Donationer (insamlingar) 3104
Sponsring 3105
Bidrag personal 3980

14
8
67
145

000
800
000
230

331 883

21
-1
21
61
500
39

954
180
220
664
000
827

25
3
142
100
500

000
000
000
000
000
0

000
000
000
000

175
34
350
50

000
440
000
000

175 000

175 000

350
50
252
492

350
50
450
773

0

Kommunala bidrag 3986
Bidrag Gbg Stad "Verksamhetsstöd"
Bidrag Gbg Stad "Projekt"
Bidrag Stockholms Stad
Bidrag Solna
Bidrag Malmö
Bidrag Radiohjälpen
Öres- & kronutjäming
Summa intäkter

175 000
245 000
50 000

1 036 913

-6
1 252 919

000
000
000
000

2 089 000

000
000
000
000

2 083 000

Rörelsekostnader
Inköp varor och material
Kostnader för varuförsäljning 4011 ( t ex armband)
Kostnader för tjänsteförsäljning 4012 (t ex cuper, domare)
Kostnader för lagresor 4013 (resor, hotell, mat)
Kostnader lag för mat/fika hemma 4014
Hyra för träning 4015 (lokaler, planer)
Kläder, bollar etc 4080
Summa inköp varor & material

5 561
19 625
276 113
26 421
17 658
345 378

18
61
25
21
18
147

Lokalkostnader
Hyra kontor, kansli 5010
Summa lokalkostnader

2
35
200
35
25
15
312

0
0

Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier 5410 (skrivare, PC etc)
Programvaror 5420
Förbrukningsmaterial 5460 (böcker, tidningar etc)
Övriga resekostnader 5890 (styrelsen, drivmedel bil etc)
Marknadsföring 5900 (hemsida, trycksaker, annonser etc)
Representation ej avdragsgill 6072
Kontorsmaterial 6110 (Papper, bläck etc)
Mobiltelefon 6212
Datakommunikation/bredband 6230
Porto 6250
Revisionskostnader 6421
Redovisningstjänster 6530
Bankkostnader 6570
Övriga externa kostnader 6990
Summa övriga externa kostnader

1 377
101 800

Personalkostnader
Löner 7210, 7019, 7090
Skattefria bilersättningar 7331 (P & bensin tränare)

862 320
4 576

Övriga kostnaders./förmåner 7390
Pensionsförsäkringar 7410 + sjuk&hälsovård 7620
Sociala avg + arb.givaravgifter 7510, 7519, 7521
Särskild löneskatt pensionskostnader 7533
Premier arbetsmarknadsförsäkringar 7570
Sjuk-& hälsovård inkl sjukvårdsförsäkring 7620
Övriga personalkostnader 7690 (Utbildning, övrigt)
Summa personalkostnader

300
979
978
221
999
567
044

26 414
12
9
2

22 396

7
5

20 435
4 958

12
18
3
16
90

220
899
234
559
429
925
086
660
500
403
778
840
533

2
35
250
35
25
15
362

0
0

25 000

13 623
4 100

33 890

000
000
000
000
000
000
000

20
10
3
2
18
5
1
13
20
4
50
172

000
000
000
000
000
000
500
000
000
500
000
000

000
000
000
000
000
000
000

1
1

45 000
20
10
3
2

000
000
000
000

45 000
13
20
4
50
212

000
000
500
000
500

755 299
14 312

1 000 376
22 000

1 156 376
22 000

10
45
194
10

10
50
314
12
5
7
5
1 426

10
60
363
15
5
7
5
1 644

692
239
890
027

1 958

000
000
318
500
000
500
000
695

000
000
333
000
000
500
000
210

894 247

2 274
1 032 733

211
211

52
52

200
200

201
201

Summa kostnader

1 341 636

1 270 362

1 910 895

2 218 912

Resultat

-304 723

-17 443

178 105

-135 912

482 557

-321 895

Finansiella intäkter/kostnader
Diverse räntor mm 84
Summa finansiella intäkter/kostnader

Enligt offentlig redovisning (100% av No10 under 2020)

Verksamhetsplan 2020-2022 - Gatans Lag
Bakgrund – Starka skäl att driva och utveckla Gatans Lag
Drygt 33 000 personer i Sverige saknar ett eget hem. Hemlöshet drabbar hårt och är ofta förenat
med missbruk, ohälsa och kriminalitet. Storstadsregionerna är särskilt drabbade. Att inte ha
någonstans att bo är för många människor definitionen av utanförskap. Många människor som lever i
hemlöshet, missbruk eller socialt utanförskap har ofta tappat tron på både sig själva och samhället.
Gatans Lag är en fotbollsförening där spelarna genom kontinuerliga träningar och sociala aktiviteter
får en frivillig, lustfylld gemenskap och ett sammanhang som ger dom kraft och motivation till att
själva förändra sin livssituation.
Föreningen Gatans Lag bildades formellt 2008 med säte i Göteborg och då med namnet Hemlösas
VM. Målet var att ge hemlösa en chans att prova på fotboll med fokus på medverkan i de årliga VMturneringarna för hemlösa, Homeless World Cup (HWC). HWC har genomförts sedan 2003 och
Sverige har medverkat i samtliga turneringar. Innan föreningen bildades deltog spelare från
verksamheter och organisationer som arbetar med målgruppen. År 2019 deltog cirka 50 lag på HWC
som spelades i Wales.
Under 2011 gjorde föreningen ett omfattande utvecklingsarbete och 2012 ombildades föreningen
med namnet Gatans Lag FF. En verksamhetsansvarig och en tränare anställdes och Gatans Lag blev
medlem i Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet. Gatans Lag är i dagsläget det enda
lag utav Homeless World Cups ca 70 nationella partnerorganisationer som är medlem i den
nationella fotbollsorganisationen. Under 2019 har ytterligare utveckling skett och i dagsläget finns
aktiva lag och anställda verksamhetsansvariga i Göteborg och Stockholm.
Bakgrunden till den utökade satsningen var de starka resultat som verksamheten gav för
deltagarna. Den motivation fotbollen och HWC skapar, bidrar till effekter som (vad vi vet) inte
överträffas av några andra former av initiativ riktade till föreningens målgrupp. Verksamheten
ersätter inte andra insatser men den kompletterar genom att bidra med motivation och en väg ut
i samhället och vardagslivet. Med grund i våra ledord frivillighet, lust och gemenskap har det blivit
allt mer tydligt att en boll kan förändra världen. De som tränar och spelar i Gatans Lag är stolta över
det.
Gatans Lag har ett hundratal aktiva spelare. Antalet har börjat öka då vi nu även har verksamhet i
Stockholm. Efter all medial uppmärksamhet under 2019 så märks det en ökning av antal spelare i
både Göteborg och Stockholm.

Vision
Tillsammans besegrar vi hemlöshet, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap genom fotboll.

Verksamhetsidé
Gatans Lag ska skapa motivation och kraft hos spelarna att själva förändra sin livssituation.
Motivation är viljan att förändra. Kraft är orken att faktiskt genomföra förändringen.

Målgrupp
Människor som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller socialt utanförskap.
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Strategi
För att förvekliga vår vision och verksamhetsidé drivs verksamheten med stöd av en
verksamhetsplan innehållande strategiska inriktningar på lång sikt (3 år), samt kortsiktiga mål med
tillhörande aktiviteter för det närmaste året. Kopplat till detta finns en budget.
De strategiska inriktningarna pekar ut vilka områden och övergripande ambitioner som
verksamheten skall arbeta med. Dessa är:
1. Kontinuerligt driva och utveckla verksamheten
2. Delta i och representera Sverige i HWC och andra relevanta turneringar
3. Sprida kunskap om Gatans Lag, verksamhetens resultat och minska
fördomar kring målgruppen
4. Åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga finansiering och utveckling
1. Kontinuerligt driva och utveckla fotbollsverksamheten
De möten som fotbollsträningen skapar är grundbulten och det som ger kvalitet och kontinuitet i
föreningens verksamhet. 2019 bedrevs kontinuerliga träningar både i Göteborg och
Stockholm/Solna. För att delta på träningar ska man tillhöra målgruppen. Krav på nykterhet gäller
under träningar och andra sammankomster, men spelare är alltid välkomna tillbaka om de tagit
återfall.
För att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten behövs en tydlig idé kring hur Gatans Lag tränar och
spelar fotboll. Träningarna ska genomföras med hjälp av föreningens metodmanual. Alla tränare ska
ha genomgått föreningens egna utbildningar. Det är även en målsättning att utbilda tränare och
ledare via lämpliga externa utbildningar.
Det behövs också en kontinuerlig utveckling och ett ökat delat ansvarstagande inom områden som
föreningsliv och friskvård. Spelare som är motiverade för det ska ges möjlighet att utvecklas
och ges mer kvalificerade roller i föreningen och därmed ta ytterligare steg i sin utveckling för att leva
ett bra liv i samhället. Rekrytering av spelare sker genom information i form av affischer och besök
hos boenden, behandlingsenheter, anstalter och vid mer traditionell verksamhet för målgruppen.
Ambitioner 2020-2022
• Öka antalet spelare, både män och kvinnor. Detta görs bl a genom
kontaktverksamhet via boenden, tolvstegsgemenskaper samt samverkan med
KRIS, Frivården och Vägen ut.
• Utöka verksamheten geografiskt med fokus på verksamhet i Malmö
• Möjliggöra för spelare/tränare att utvecklas genom tillfällig anställning i
föreningen
• Undersöka möjligheter till egna lokaler och fortsätta arbetet för inköp av egen
streetsoccer-arena i de städer vi är verksamma.
Mål & Aktiviteter 2020
• Organisera och genomföra regelbundna träningar för herrar och damer med
”fulla lag”, dvs minst ca 15 herrar och 15 damer på varje träning.
• Utveckla samlingsplatsen i ”klubbhuset” i Göteborg (Qvidings
arena) genom andra sociala aktiviteter än fotboll.
• Utveckla samlingsplatser i Stockholm.
• Påbörja utveckling av samlingsplatser i Malmö
2

•
•

Revidera metodmanualen så att den blir aktuell
Utveckla arbetet med kvinnors organisering för att öka egenmakten och stärka
det intersektionella perspektivet.

2. Delta i och representera Sverige i Homeless World Cup (HWC) och andra relevanta turneringar
HWC spelas årligen sedan 2003. Gatans Lag representerar Sverige i HWC. Urvalet av spelare görs
utifrån deltagande på föreningens träningar, visat engagemang samt förmågan att representera
Sverige (mental stabilitet och nykterhet). En spelare får enligt de regler som gäller bara medverka i
HWC en gång.
Att Gatans Lag representerar Sverige i HWC varje år bidrar till att ge spelare och ledare motivation
och positiv uppmärksamhet. Deltagandet i HWC ger också en internationell koppling och
erfarenhetsutbyte som stimulerar och utvecklar. Deltagandet i HWC ger dessutom medial
uppmärksamhet och är viktigt för att finansiera verksamheten totalt sett. Värdnationen tillsammans
med HWC – Homeless World Cup Organisation (www.homelessworldcup.org) står för alla kostnader
under turneringen. Gatans Lag ansvarar för resekostnader till och från värdnationen,
försäkringskostnader samt kostnader för förberedelser etc.
Ambitioner 2020-2022
• Samarbeten kring alla kostnader relaterade till HWC, inklusive förberedelser, har etablerats
och minst 80 % av dessa kostnader finansieras av våra partners samt den dedikerade VMkampanjen.
• Arrangera Nordiska mästerskapet i Sverige
Mål & Aktiviteter 2020
• Organisera och representera Sverige under HWC/EM/NM
• Ett gemensamt träningsläger genomförs med fokus på HWC.
• Föreningens spelare ska genom eget arbete aktivt bidra till finansieringen av turneringen.
• Hitta sponsring för delar av HWC-kostnaderna, t ex resor, kläder.
• En kommunikationsplan för VM slås fast och genomförs. Gatans lags deltagande i VM
ska uppmärksammas i regionala och lokala media samt i sociala medier.

3. Sprida kunskap om Gatans Lag, verksamhetens resultat och minska fördomar kring målgruppen
I Sverige finns många fördomar och en stor rädsla kring hemlösa som har en psykosocial problematik
som kan vara relaterad till missbruk, ohälsa och kriminalitet. Gatans Lags verksamhet och de
principer med vilka den drivs, ger bevisat goda förutsättningar att skapa en mer nyanserad syn men
ger också lärdomar för bemötande och ledarskap, privat och i organisationer.
De föredrag som hålls av föreningens verksamhetsansvariga och tränare är uppskattade och
viktiga. Att anordna aktiviteter vid sidan av ordinarie träningar, matcher och deltagande i HWC
är också en förutsättning för att utveckla verksamheten långsiktigt, både för spelarna, för kopplingen
till samhället i stort och för kopplingen till föreningens sponsorer. Ett stort antal aktiviteter som
Gatans Cup, träningsläger, cuper/turneringar, anordnas varje år och Gatans Lag deltar också i
aktiviteter som anordnas av engagerade invånare och organisationer.
Ambitioner 2020-2022
• Genomföra externa föredrag utifrån syftet att sprida kunskap om Gatans lag.
• Samarbeten i samma form som med IFK Göteborg etableras med en eller flera allsvenska
klubbar dam och herr, t ex AIK, Hammarby, Malmö FF i de städer där föreningen är
verksam.
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Mål & Aktiviteter 2020
• Samarbetet med klubbarna utvecklas kring aktiviteter som matchvärdar, matchbiljetter
m.m.
• Gatans Cup planeras och genomförs
• Gatans Lag planerar och deltar i minst två event för att engagera spelare, sponsorer,
marknadsföra Gatans Lag och för att skapa förståelse för, och kunskap om Gatans lags
målgrupp och arbete.
4. Åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga finansiering och utveckling
Verksamheten i Gatans Lag har ett stort värde för samhället. Utvärderingar av verksamheten i olika
länder, av HWC, våra egna utvärderingar och otaliga vittnesmål från spelare talar sitt tydliga språk.
En rad andra frågor behöver drivas aktivt för att säkra verksamheten långsiktigt. Det gäller arbetet
med att få fler partners/sponsorer och att fördjupa samverkan med redan befintliga
partners. Samverkan med sponsorer och partners är centralt i sammanhanget. Ansökningarna
till stiftelser, fonder och utvecklingsprojekt med syften som stämmer med föreningens
verksamhetsidé och ambitioner kan bli fler och hanteras mer strategiskt.
Ambitioner 2020-2022
• Att upprätta långsiktiga samarbeten med partners/sponsorer och bidragsgivare, vilka
genererar minst 750 000 kr i intäkter per år.
• Att etablera finansiellt stöd från samtliga kommuner där vi bedriver verksamhet.
• Genom effektivisering av arbetet på kansliet öka möjligheten att skapa ekonomisk stabilitet.
Mål & Aktiviteter 2020
• Att nå fler företag för olika former av sponsorskap eller CSR-partnerskap.
• Utveckla samverkan och stöd i de kommuner där föreningen driver verksamhet.
• Kartlägga och söka finansiering genom bidrag för att ersätta medel från No10
• Söka minst tio stiftelser/fonder eller projektstöd.
• Utveckla arbetet inom styrelsen för att bättre tillvarata ledamöternas kompetens till gagn för
föreningens finansiering och utveckling
• Färdigställa arbetet med Prové i en mindre grupp bestående av utvalda styrelseledamöter
och anställda
• Utveckla fler vägar för finansiering och gåvogivande

Kontaktperson Gatans Lag
Verksamhetsansvarig Göteborg
Sofie Nehvonen
sofie@gatanslag.se
Verksamhetsansvarig Stockholm
Viveka Holmberg
viveka@gatanslag.se
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Stadgar för Gatans Lag FF
STADGAR
för den ideella föreningen Gatans Lag Fotbollsförening (Gatans Lag FF nedan kallad Gatans Lag) med
hemort i Göteborg bildad 2008-09-29. Föreningen har tidigare varit aktiv med en mer begränsad
målsättning under namnet ”Hemlösas VM”. Verksamhet drivs i Göteborg, Stockholm och kan drivas i
andra städer.
Stadgarna senast reviderade i sin helhet och fastställda av årsmötet 2018-03-06
Gatans Lags verksamhetsidé ansluter sig till fullo till den Riksidrottsförbundet (RF) antagit. Gatans Lag
ansluter sig till och bedriver all verksamhet i linje med de riktlinjer som ges i RF:s normalstadgar. Gatans
Lag vill särskilt betona den vikt vi lägger vid att vi bedriver vår idrott så att den utvecklar människor
positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Vi utformar all vår verksamhet så att:
•
•
•
•
•

den utvecklas och förbättras till form och innehåll,
alla som vill oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får
vara med
den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet
den ger alla som deltar en kamratlig och trygg, social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Gatans Lag spelar fotboll. Gatans Lag skapar motivation och kraft hos spelarna själva att förändra sin
livssituation bort från hemlöshet, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap. Att delta i Gatans Lags
träningar, turneringar, läger och andra aktiviteter ska bidra till ökat ansvarstagande, bättre rutiner, ökad
kontinuitet i tillvaron, fysisk hälsa och ett utökat socialt nätverk.
Gatans Lag är associerat till och medverkar i de internationella turneringar som anordnas för hemlösa så
som exempelvis Homeless World Cup (VM för hemlösa).1 Föreningen bedriver sin idrottsliga verksamhet i
enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé och verkar aktivt för en dopingfri idrott.
2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3 § Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Fotbollsförbundet och därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskild utsedda personer.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.
7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
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Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte
väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad
som anges i 30 §.
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt
idrottsfrämjande ändamål, dels vad den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex.
folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerar beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad
den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för
beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får
överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.
12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest
omfatta sex månader från dagen då beslutet fattas. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får
föreningen meddela medlem varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas
inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
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13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt,
av sektionsstyrelsen.
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och
plats som styrelsen bestämt.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillställas medlemmarna senast tre veckor före möte. Vidare skall
kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag
väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller
annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
16 § Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge
skriftligt yttrande över förslaget.
17 § Rösträtt, yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på
möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har
yttrande- och förslagsrätt på mötet.
18 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
19 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått flest röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
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Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet,
om han är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal
lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett eller två år.
c) Minst två (lekmanna)revisorer alt. en auktoriserad revisor för en tid av ett år. I detta val får
inte styrelsens ledamöter delta.
d) Minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas på årsmötet
om den inte finns med i kallelsen till mötet.
22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en
revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning
skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare
skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på föreningens hemsida eller på annan lämplig
plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder
enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.
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VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och minst en övrig ledamot valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast 31 januari tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill
kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela
röstberättigade medlemmar sitt förslag.
REVISORER
24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
25 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst tre övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som
behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
Lokala lag (se § 29) uppmuntras att via årsmötet engagera sig i styrelsen.
Styrelsemedlemmarna väljs på ett eller två år. Målet är att sätta samman styrelsen på så sätt att alla
styrelseuppdrag inte går ut samma år.
26 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar - svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och förbereda årsmöte.
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
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I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion,
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.
LAG UTANFÖR GÖTEBORG
28 § Bildande av lag utanför Göteborg
Föreningens säte finns i Göteborg. Föreningen har som ambition att starta verksamhet även utanför
Göteborg för att på sätt växa. Varje sådan verksamhet skall ha en huvudansvarig person. Beslut om detta
fattas av styrelsen.
29 § Kansliets roll & ansvar
Kansliet i Göteborg ansvarar för att stötta nya lag med avseende på administrativa rutiner och riktlinjer
för spelare och träning. Verksamhetsansvarig säkerställer koordinering och information till och mellan lag.
30 § Lagets roll & ansvar
Utifrån dessa rutiner och riktlinjer agerar dessa lag självständigt med egen Verksamhetsplan och budget,
vilka förankras i styrelsen och godkänns av Årsmötet.
31 § Ekonomi
Alla lag ansvarar för att delta i insamling av medel till föreningen. Lokalt insamlade medel får användas för
det lokala lagets verksamhet. En del lokalt insamlade medel behövs för gemensamma aktiviteter såsom
resor till HWC, kansliet etc. Styrelsen fördelar medel mellan lag via budgeten.
TVIST
32 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall
då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna
kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive
kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
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