
 

 

 

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 2023 
 
  



Dagordning för mötet: 

1) Fastställande av röstlängd för mötet. 

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3) Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5) Fastställande av dagordning. 

6) Genomgång av: 

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 för nästkommande verksamhetsår. 

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) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och eventuella 

fyllnadsval 

c) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta 

d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 

(sammankallande) 

13) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud) 

14) Övriga frågor 

15) Mötets avslutande 

  



6, Balans och resultaträkning 
Resultatet för verksamhetsåret slutade med ett negativt resultat på -118 564,72 kr. Underskottet är 
större än det budgeterade resultatet på -50 300 kr för året. 
Avvikelsen i resultatet beror på flera saker. Klubben investerade i slutet av året i nya matchbyxor 
som finns till försäljning inför säsongen 2023, även hoodies köptes in i slutet på året, för att ha till 
försäljning. De flesta av byxorna finns kvar till försäljning och även ett antal hoodies finns kvar. 
Styrelsen valde att investera i våra ledare i form av att ha höstens lyckade ledarträff på Quality 
Hotel Winn, och inte i Folkets Hus, för att kunna fokusera på innehållet och inte på arrangemanget. 
Även resekostnaderna ökade jämfört med det budgeterade beroendes på matcher spelats så att 
minibussar behövts hyra två dagar istället för en dag då man inte hunnit fram och tillbaka på en dag. 
Trots det stora negativa resultatet har klubben god ekonomi och har drygt 150 000 kr på banken. 
 
Balansräkning 

 
  



Resultaträkning 
 
  



 

7, Revisionsberättelse 2022 
Är i skrivande stund inte klar, kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. 

9, Medlemsavgift 2024 
Styrelsen föreslår följande oförändrade medlemsavgifter: 
• 100 kronor per person. 
Max belopp för en familj, skriven på samma adress, är 300 kronor, då blir samtliga i familjen 
medlemmar i föreningen. 

10, Verksamhetsplan för 2023 

Föreningen 

• Att utveckla föreningens befintliga verksamhet på och utanför planen samt att få fler 
ungdomar och vuxna intresserade av baseboll. Att verka för att alla medlemmar på ett tryggt 
sätt kan delta i en verksamhet som bygger på ömsesidig respekt och alla människors lika 
värde.  

• Att vi under 2023 ska behålla antalet medlemmar som klubben hade under 2022. 

Ledare 

• Att genomföra ledardagar för föreningens samtliga ledare minst 2 ggr/år. 
• Att behålla antalet befintliga ledare i föreningen och att arbeta för att rekrytera fler ledare. 
• Att se till att alla ledare får den utbildning och vidareutbildning som krävs. 
• Att ha ambitionen att ordna fler regelbundna möten för att underlätta kommunikationen 

mellan coacher/lagledare.  

Seniorer/Juniorer 

• Att fortsätta utveckla breddverksamhet inom föreningen genom tex B-seniorlags 
verksamhet. 

• Att föreningens mål är att skapa förutsättningar för representationslaget på seniorsidan att ta 
sig till slutspel, och väl där vara med och slåss om SM guldet. 

• Att föreningens mål är att skapa förutsättningar för juniorlaget att ta sig till slutspel, och väl 
där vara med och slåss om SM guldet 

• Att arbeta tillsammans med Stockholms Baseboll, Softboll och Lacrosse förbund kring NIU 
(nationell idrottsutbildning) i Stockholmsområdet. 

Ungdomar 

• Att ungdomsverksamheten ska leda till att utveckla ungdomarnas kunskaper och färdigheter 
i baseboll.  



• Att skapa förutsättningar för ungdomslagen att delta i matcher och i så många 
ungdomsturneringar som möjligt, samt att försöka öka antal matchtillfällen. 

• Att ge möjlighet till träningstillfällen varje vecka. 
• Att genomföra minst en basebollcamp i egen regi samt sommarlovsbaseboll 3 dagar i 

veckan under delar av sommaren.  
• Att arrangera och genomföra Näcken Cup. 
• Att genomföra föräldramöten för att öka informationen till föräldrar och därmed stärka 

känslan av tillhörighet i föreningen.  
• Att försöka behålla samarbetet med skolorna i närområdet för att låta fler ungdomar prova 

på vår idrott, baseboll och softboll.  

Event 

• Att marknadsföra vår förening och baseboll och softboll som idrott genom att delta i, av 
Stockholms Baseboll, Softboll och Lacrosse förbunds och föreningens egna, ”prova på” 
arrangemang.  

• Att vara med som arrangerande förening vid Skarpnäcks sportscamp. 
• Att genomföra minst 3 företagsarrangemang. 

Kiosken 

• Att ha öppet vid så många hemmamatcher och egna föreningsarrangemang som möjligt. 

Utbildning 

• Att fortsätta vårt interna utvecklingsprogram för ledare och coacher. 
• Att se till att alla ledare får den utbildning och vidareutbildning som krävs. 
• Att erbjuda SISU:s ”grundutbildning för tränare” och Svenska Baseboll, Softboll och 

Lacrosse förbundets tränarutbildning steg 1 till föreningens juniorer som ett led i att försöka 
engagera fler unga ledare. 

• Att erbjuda SISU:s ”grundutbildning för tränare” och Svenska Baseboll, Softboll och 
Lacrosse förbundets tränarutbildning steg 1 till föreningens ledare och coacher samt övriga 
medlemmar som är intresserade av att ta en mer aktiv roll som ledare och coach i framtiden.  

• Att genomföra en protokollförarutbildning i samarbete med Stockholms Baseboll, Softboll 
och Lacrosse förbund samt erbjuda alla protokollförare Svenska Baseboll, Softboll och 
Lacrosse förbundets utbildning i MY Ball Club som är det digitala verktyget för att skriva 
protokoll. 

• Att erbjuda föreningens medlemmar att gå Svenska Baseboll, Softboll och Lacrosse 
förbundets föreningsdomarutbildning. 

Verksamhetsutveckling 

• Att arbeta för att fler senior- och juniorspelare är med och hjälper till på träningar för 
våra lag i kategorierna U15 och U12 

• Att samarbeta med övriga föreningar på Skarpnäcksfältet. 



• Att arbeta för ett gott och utökat samarbete med övriga baseboll- och softbollföreningar i 
Stockholmsdistriktet. 

• Att finnas representerade på de träffar som Stockholms Baseboll, Softboll och Lacrosse 
förbund och Svenska Baseboll, Softboll och Lacrosse förbundet bjuder in till. 

• Att behålla de goda kontakter som skapats med Stockholm Stad.  
• Att arbeta för ytterligare förbättringar och upprustning av våra faciliteter, dels inom 

föreningen, dels i samarbete med Stockholms stad. 

10, Budget 
Styrelsen föreslår även i år en 
minusbudget, -15 000 kr, men med 
uppmaningen till hela föreningen att vi 
behöver bli bättre på att gemensamt 
jobba för att få fler intäkter till 
föreningen för att täcka våra kostnader. 
 
Styrelsen har inför året beslutat om att 
höja träningsavgifterna, för att försöka 
täcka föreningens ökade kostnader, 
men tror ändå inte att det kommer att 
räcka till för att göra en 0-budget. 
 
Förhoppningen är att vi gemensamt 
under året kommer att öka intäkterna 
och minska kostnaderna så att vi inte 
behöver ta av vårt kapital för att 
finansiera verksamheten, samtidigt som det sparade kapitalet ska gå tillbaka till verksamheten.  
Det finns inget självändamål med att ha en massa pengar på banken, samtidigt som vi inte årligen 
kan ta av kapitalet för att finansiera vår verksamhet. 

11, Proposition 1, Stadgeändring 
Föreningens stadgar behöver moderniseras och Riksidrottsförbundet har uppdaterat sin mall för 
föreningsstadgar. Vi har nu sett över stadgarna och föreslår en justering av stadgarna för att 
modernisera och anpassa dem utifrån de mallar som Riksidrottsförbundet tagit fram. 
Styrelsen föreslår därför att  

• Mötet beslutar att anta det nya förslaget till stadgar för föreningen. 

Stadgeändring kräver beslut med 2/3 majoritet vid årsmötet.  
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