
Protokoll från årsmöte i Malmö Fß 2022-03-04

Ordftirande Anders Pålsson inleder årsmötet.

Anders Pålsson framftir minnesord och fiirrättar parentation flor fyra
avlidna MFF : are : hedersordlorande Bengt Madsen, hedersledamot Einar
Malmborg, Sune Sandbring och Henry Thillberg.

Spelarna i A-truppen ftir herrar och damer samt ledare går upp på
scenen. Utmärkelser delas ut. Förtjänsttecken delas ut till Erdal Rakip,
Jo Inge Berget, Anders Christiansen (ej närvarande), Franz Brorsson (ej
närvarande), Lasse Nielsen, Greger Andrijevski (ej närvarande) och
Anne-Maj Jansson. Diplom delas ut till Robin Asterhed, Sverker
Fryklund (ej närvarande), Andreas Georgson, Daniel Möller och Vito
Stavljanin (ej närvarande).

Anders Pålsson håller ett kort inledande anfärande och lorklarar därefter
årsmötet öppnat.

Plats: Eleda Stadion
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Fråga om kallelse till
årsmötet har skett i
vederbörlig ordning

279 medlemmar är röstberättigade vid årsmötet, varav 7 är
representerade genom fullmakt. Årsmötet godkänner röstlängden.

Sara Svanlund väljs till ordflorande lor mötet. Pontus Hansson väljs till
sekreterare ftir mötet.

Stadgarna ftireskriver två protokolljusterare som också är rösträknare.
Eftersom det kan bli omröstningar och det är ett stort antal medlemmar
närvarande ftireslår mötesordfloranden att ytterligare två rösträknare ska
utses, dock utan att samtidigt vara protokolljusterare. Ä¡smötet bifaller
forslaget.

Ärsmötet väljer Rebecca Bayer och Stephan Heyl till protokolljusterare
och rösträknare samt Stefan Hult och Ross Valizadeh till rösträknare.

Stadgarna ftireskriver att kallelse ska skickas ut till medlemmarna senast
tre veckor fore årsmötet. Utskicket kan ske elektroniskt forutom till de
medlemmar som har begärt att ñ medlemsinformation via vanlig post.
Mötessekreterare Pontus Hansson informerar om att kallelse har
skickats ut elektroniskt samt per post i foreskriven tid.
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Årsmötet godkänner att det har kallats i vederbörlig ordning.

Föredragningslista har gått ut tillsammans med kallelsen.

Sara Svanlund frågar medlemmarna om det finns några övriga frågor att
behandla under punkt 16. Inga övriga frågor anmäls.

Å¡smötet fastställer foredragningslistan.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning har funnits tillgängliga på
MFF:s hemsida och für avhämtning på MFF:s kontor sedan 19 februari
och bifogas protokollet som bilaga 1.

S amm anfa t t ande p r e s e nt at i o n av v e r l<s amh e t e n
Anders Pålsson inleder med en sammanfattande presentation av
verksamheten under ftiregående år samt vissa utblickar infor 2022.

Ekonomisk redovisning
Ekonomichef Nicklas V/igren presenterar en sammanfattning av den
ekonomiska redovisningen. Den fullständiga ekonomiska redovisningen
finns i bilaga 1.

Årsmötet beslutar att lãgga verksamhetsberättelse och årsredovi sning till
handlingarna.

Revisor Richard Peters ftiredrar revisionsberättelsen for 2021.
Revisionsberättelsen ingår som en del av bilaga 1. I granskningen av
årsredovisningen fi nner revisorerna att den ekonomiska redovisningen
har upprättats enligt god redovisningssed, att den foljer lagar och
florordningar och att den ger en rättvisande bild av verksamheten.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna har även granskat styrelsens lorvaltning av verksamheten
och finner att den har loljt stadgarna. Revisorerna tillstyrker att styrelsen
bevilj as ansvarsfrihet.

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt disposition av
överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
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Å,rsmötet bevilj ar styrelsen ansvarsfrihet flor füregående verksamhets-
och räkenskapsår. Styrelsen deltar ej i beslutet.

Styrelsen färeslår oftirändrade medlemsavgifter ftir 2023, d.v.s.
400 kronor ftir vuxna, 200 kronor for ungdom till och med l8 år och
600 kronor flor familj.

Årsmötet beslutar enli gt ftirslaget.

VD Niclas Carlnén, marknads- och kommunikationschef Anna
Nordström Carlsson och sportdirektör Daniel Andersson fiiredrar
verksamhetsplanen for 2022.

Ä¡smötet godkänner verksamhetsplanen.

Styrelsens florslag och de motioner som har inkommit samt styrelsens
yttranden om motionema finns ibilaga2-6.

Styrelsens florslag

Stadgeandringar
Pontus Hansson och Lars Kongstad foredrar styrelsens forslag till
stadgeändringar (bilaga 3 och 4).

Mikael Sundström undrar om inte möjligheten att anordna digitala
årsmöten bör utvidgas till att även omfatta situationer där det inte är
nödvändigt med anledning av speciella omständigheter. Lars Kongstad
svarar att nuvarande forslag avser speciella omständigheter men att
styrelsen även lägger florslag om att utreda möjligheten till digitalt
deltagande i årsmöten även under andra omständigheter.

^Ärsmötet beslutar enligt lorslaget med acklamation.

Sara Svanlund noterar att stadgeändringar kräver beslut med två
tredjedels majoritet på två på varandra foljande årsmöten. Dagens beslut
var det forsta beslutet

Tillscittande av arbetsgrupp för att utreda möjligheterna om att delta i
årsmoten digitalt
Pontus Hansson loredrar styrelsens forslag om att årsmötet ger styrelsen
i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp lor att utreda vilka tekniska och
praktiska möjligheter som finns att ge medlemmar som inte kan eller
vill vara på plats möjlighet att delta i årsmöten digitalt samt att
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analysera om det är lämpligt att infora en sådan möjlighet. Om
utredningen kommer fram till att det kan vara lämpligt i någon form ska
frågan om möjligheten ska inforas füreläggas årsmötet für beslut.

Björn Hellberg undrar hur arbetsgruppen kommer att arbeta och om
medlemmarna kommer att fä möjlighet att yttra sig. Pontus Hansson
svarar att medlemmar kommer att konsulteras samt att det kommer att
sammankallas minst ett medlemsmöte där frågan kommer att behandlas
Björn Hellberg vill säkerställaatt alla medlemmar ska ñ möjlighet att
yttra sig och vill göra ett tillägg till beslutet i form av attalla
medlemmar under utredningens gång ska beredas tillf?ille att yttra sig.

Årsmötet beslutar med acklamation enligt styrelsens fürslag med Björn
Hellbergs tillägg.

Motioner

Me dl e ms av gift o ch b e talning
En motion har inkommit från Lars ,{kesson om formerna flor hur
medlemsavgiften betalas (bilaga 5).

Motionens yrkanden är:
a) att stämman bekräftar att årsavgiften är 400 kr (medlem vuxen)

och att inga "administrativa avgifter", kostnader fiir
kreditupplysning eller annat påftirs oavsett hur man väljer att
betala. Om Billmate vill ta ut avgifter så måste detta inkluderas i
den fastställda medlemsavgiften 400 kr ftir vuxen, och
motsvarande lor andra medlemskategorier. Om någon redan
betalat in medlemsavgiften + 29l<r så skall det beloppet
krediteras/återbetalas på lämpligt sätt,

b) att man garanterar att ingen kreditupplysning görs på
ftireningens medlemmar i samband med betalning av
medlemsavgiften,

c) attman gör ett extra utskick omedelbart till alla medlemmar där
ovanstående tydligt framgår, lämpligen med en ursäkt att det
blivit fel i utskicket202l-12-08. Samtidigt ska man då också
ange kontolkonton där medlemsavgiften kan betalas in direkt
och utan faktura och hur detta kan göras.

Pontus Hansson foredrar bakgrunden till motionen och styrelsens svar
på motionen (bilaga 2). Styrelsen yrkar avslag på motionen och fürordar
att årsmötet beslutar:

a) att Malmö FF inte på eget bevåg ska initiera någon
kreditupplysning vid betalning av medlemsavgift,

b) att Malmö FF ska erbjuda alternativa betalningssätt i fall där det
betalningssystem som används for betalning av medlemsavgifter
automatiskt gör kreditupplysning vid fakturabetalning.
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Vesna Malmberg framlor att forsta punkten i styrelsens yrkande är
inkonsekvent eftersom ett val av betalningssystem som medfor
kreditupplysning, något som enligt den andra punkten är möjligt, strider
mot den florsta punkten. Pontus Hansson svarar att lorsta punkten kunde
ha formulerats annorlunda men att intentionen är att valet av
medlemsregister kan ses som oberoende av vilken betalningslösning
leverantören av medlemsregistret väljer att tillämpa, något som
Malmö FF inte nödvändigtvis har inflytande över.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens forslag med acklamation.

Förebyggande av spelmissbruk
En motion har inkommit från Thelma Ernst, Gabriel Ernst och Tony
Emst om ft)rebyggande av spelmissbruk (bilaga 6).

Motionens yrkanden är:
a) att Malmö FF aktivt ska verka inom Svensk Elitfotboll och

Svenska Fotbollftirbundet, samt på lokal nivå i Malmö FF, for
att ftirebygga spelmissbruk, samt minska exponeringen for
spelbolag generellt, och for spelbolaget som for stunden är
huvudsponsor till ligan,

b) att Malmö FF aldrig ska ha ett spelbolag som klubbsponsor.

Pontus Hansson foredrar bakgrunden till motionen och styrelsens svar
på motionen (bilaga 2). Efter diskussion infor årsmötet med de
medlemmar som har lämnat in motionen har innebörden av yrkandena
tydliggjorts enligt foljande.

Den forsta punkten handlar om att verka for de saker som foreslås inom
ramen lor de spelavtal som finns eller ingås for svensk fotboll av SEF,
SvFF eller annan motsvarande organisation och inte att bryta mot
avtalen. Vid eventuella framtida centrala avtal ska Malmö FF verka for
att aspekten att ftirebygga spelmissbruk samt minska spelbolagens
exponering alltid ska finnas med i parametrarna när det tas
marknadsekonomiska beslut om avtalet.

I den andra punkten avses sponsoravtal som Malmö FF tecknar direkt
med annan part och inte sponsoravtal där Malmö FF ingår genom
medlemskap i en organisation, som t.ex. SEF eller SvFF, eller genom
deltagande i turnering, som t.ex. Champions League eller Europa
League. Vidare avses sponsorer som sxponeras på speldräkten, i
stadionnamnet eller på stadion.

Styrelsen yrkar avslag på motionen och foreslår att årsmötet beslutar
enligt füljande:

a) Spelmissbruk är ett samhällsproblem som Malmö FF ska verka
lor att ftirebygga i samverkan med SEF, SvFF och andra
fotbollsklubbar.
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s14
Fastställande av
antalet
styrelseledamöter

b) Malmö FF ska även fortsättningsvis pröva tilltänkta
samarbetspartners gentemot klubbens värdegrund och
värderingar, varvid arbetet mot spelmissbruk är en faktor som
beaktas i prövningen.

Thelma Ernst uttalar sig å motionärernas vägnar. Hon inleder med att
tacka styrelsen lor en konstruktiv dialog i frågan. Hon framhåller vidare
att Malmö FF ska ligga i framkant på och utanfür planen, vilket bland
annat belyses med flera exempel från loreningens sociala verksamhet.
Att minska och florebygga spelmissbruk är ett viktigt element i attta
ansvar ftir samhället, något Malmö FF har särskilda möjligheter att göra.
Mot bakgrund av hur en av foreningens tidigare spelare har drabbats är
det särskilt viktigt att vi arbetar florebyggande. Hon yrkar därfor bifall
lor motionen.

Sara Svanlund provar om frågan kan avgöras med acklamation men
finner att så ej är fallet. Votering genomfors i form av provomröstning.
Provomröstningen ger utslaget att en majoritet stöder styrelsens forslag.
Ärsmötet beslutar därmed enligt styrelsens florslag.

Valberedningens lorslag finns i bllagaT

Valberedningens ordforande Jörgen Svensson ger en kort bakgrund till
valberedningens arbete och till ftirslaget om att reducera antalet
styrelsesuppleanter. Valberedningen arbetar på uppdrag av
medlemmarna och träffar löpande olika intressenter, t.ex. MFF Support,
samt möjliga kandidater ftir de poster valberedningen har att foreslå
kandidater till. Ett tiotal sådana möten har ägl rum. Valberedningen
träffar även alla styrelseledamöter individuellt och VD Niclas Carlnén. I
underlaget ingår de styrelseutvärderingar som styrelsen genomftir.
Valberedningen arbetar med målet att den samlade kompetensen i
styrelsen ska stämma överens med hela ftireningens behov och att
styrelsen ska vara väl sammansatt och tillsammans besitta de
kompetenser som krävs. Valberedningens bedömning är att foreningen
har en utmärkt styrelse.

Jörgen Svensson loredrar valberedningens lorslag i fråga om antal
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslaget är att bibehålla nio
ordinarie styrelseledamöter.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens florslag.

Ordfarande
Valberedningen foreslår omval av Anders Pålsson für en tid av två år

^A.rsmötet beslutar med acklamation att välja Anders Pålsson till
ordforande flor en tid av två år.

sls
Val
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Övriga frågor

s17
Mötet avslutas

Val av styrelseledamöter
Valberedningen ftireslår omval av Pontus Hansson och Lars Kongstad
lor en tid av tre år.

Årsmötet beslutar med acklamation att välja Pontus Hansson och Lars
Kongstad till styrelseledamöter fiir en tid av tre år.

Val av s tyr e I s e suppl e ant e r
I och med att årsmötet fastställde valberedningens ftirslag om antal
styrel sesupp leanter sker inget val av styrel sesuppleant.

Val av revisorer
Valberedningen ftireslår omval av Paul Hansson och Richard Peters ftir
en tid av ett år. Á.rsmötet väljer med acklamation Paul Hansson och
Richard Peters till revisorer ftir en tid av ett år.

Val av r ev i s or s suppl e ant er
Valberedningen ftireslår omval av Jeanette Roosberg och Mats Persson
for en tid av ett år. Ä.rsmötet väljer med acklamation Jeanette Roosberg
och Mats Persson till revisorssuppleanter ftir en tid av ett år.

Val av ledamot till valberedning
Jörgen Svensson, vars mandattid löper ut, har avböjt omval

Rolf Nilsson, Agnes Gertten, Magnus Ericsson, Monica Nihlöf Ross
Valizadeh och Jörgen Andersson ftireslår nyval av Anna Storåkers for
en tid av tre år. Årsmötet väljer med acklamation Anna Storåkers till
ledamot i valberedningen ft)r en tid av tre år.

Suppl e ant t il I v alb er e dning
Rolf Nilsson, Agnes Gertten, Magnus Ericsson, Monica Nihlöf, Ross
Yalizadeh och Jörgen Andersson foreslår nyval av Nicklas Hansson ftir
en tid av två år (bilaga 8). Nicklas Hansson presenterar sig lor årsmötet.
Ärsmötet väljer med acklamation Nicklas Hansson till suppleant i
valberedningen ftir en tid av två år.

Inga övriga frågor hade anmälts.

Sara Svanlund färklarar mötet avslutat.

Prisutdelning vidtar.

Prisutdelningen inleds med att Pontus Hansson läser upp pristagare och
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motivering flor dem som har utsetts till vinnare av Bengt Madsens
ungdomspris. Det är Anna Björklund och Thomas Sjöberg. Priset delas
ut vid annat tillfiille.

Priser delas ut till foljande fortjänta personer:
FV:s pris till framstående pojke: André AlvarezPerez
FV:s pris till framstående flicka: Alice Magnusson
FV:s pris till framstående junior: Markus Björkqvist
Folksams vandringspris till lovande 15-åring, pojke: Zakana Loukili
Vandringspris till lovande l5-åring, flicka: Olivia Gunnarsson
Guldlagets stipendium till framstående 16-åring: Elison Makolli
Guldlagets stipendium till framstående junior: Melker Ellborg
Malmö Idrottsjournalisters Klubbs pris till ungdomsledare: Jeff
Petersson
Axel Johanssons minnesfond: Josef Al-Imam, Viktor Andersson, Adrian
Neziri, Robin Ottosson

Diplom delas ut till floljande fortjänta personer:
Liza Eriksson
Niklas Söderström

Förtjänsttecken delas ut till foljande flortjänta personer:
Mats Engqvist
Magnus Frank
Fredrik Frid
Malin Holmström
Patrik Jandelin
Tome Kackarovski
Peter Sohlmer
Daniel Steen-Möller
Magnus Svensson

Följande medlemmar erhåller veterannål for 25 års medlemskap i foljd:
Fredric Ahrling
Johan Arnrup
Hasse Borg
Magnus Fahl
Kristoffer Heyl
Patrik Jandelin
Leif Jarnhem
Jan Karlsson
Magnus Nydén
Charlotte Persson
Bj örn- Peter Strandgården
Anders Övervall

Följande medlemmar erhåller diplom for 50 års medlemskap i floljd:
Tommy Andersson
Lars Dahlgren
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Traditionsenlig
avslutning

Vid protokollet

Pontus Hansson
Protokollsekreterare

Svanlund

Bc¡e-c

J

John Gustafsson
Jan Henriksson
Christer Holst
Jan-Anders Hybelius
Leif Karlsson
Stefan Katra
Gert Kittel
Anders Larsson
Roland Lindgren
Magnus Scherman
Bo Svensson
Lars Zweiniger

Följ ande personer tilldelas ständigt medlemskap :

Jörgen Svensson
Per Ågren

A¡smötet avslutas traditionsenligt med att medlemmarna gemensamt
sjunger MFF:are är vi alla.

Justerat Justerat

Rebecca Bayer Stephan Heyl
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