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En återblick på det sportsliga

Även verksamhetsåret 2021 blev av kända skäl utdraget, 
men inte lika rumphugget som säsongen 2020.

Säsongen 2021 blev högintressant i och med att Degerfors 
IF återkom till herrarnas Allsvenska efter att ha varit borta 
från finrummet sedan 1997. Väl där besegrades storheter som 
AIK, Djurgården och IFK Norrköping på Stora Valla samt 
IFK Göteborg på bortaplan, första segern i comebacken 
Frågan inför sista omgången i början av december 2021 var 
om det röda-vita laget skulle klara sig kvar utan kvalspel. Efter 
en synnerligen rafflande sista omgån,med ett segermål i slut-
minuterna, borta mot Östersund, kunde kontraktet säkras. 

 
Även under 2021 på serienivån under Superettan handlade 

det om Karlstad och sedan 2020 den nya konstellationen IF 
Karlstad Fotboll. Jämfört med säsongen 2020 förbättrades 
tabellpositionen några snäpp och till slut hamnade KF på en 
fjärdeplats efter att ett tag under hösten haft chans på andra-
platsen och kvaldito till Superettan. 
Liksom 2020 deltog IF Karlstad Fotbollutveckling och Nord-
värmland FF i herrarnas div 2. Medan Nordvärmland klarade 
kontraktet efter en stark avslutning gjorde inte Karlstad 
Fotbollutveckling detta.  
Men Värmland kommer emellertid att ha två lag på div 2-nivå 
även under 2022. 
Det såg Säffle SK till genom en överlägsen serieseger i div 3 
Västra Svealand, en av de mest överlägsna sådana i denna 
serie i modern tid. När eld upphör blåstes den 21 november 
2021 var Säffle hela 15 poäng före Syrianska Eskilstuna IF 
med endast fyra tappade poäng, samtliga mot Torsby IF, som 
till slut blev femma med Hertzöga och FBK Karlstad på plat-
serna ovanför Fryksdalingarna. Seriens femte värmlandslag, 
Strömtorps IK, kämpade hela tiden för att greja kontraktet. 
En kamp som slutade lyckligtvilket innebar att samtliga divi-
sion 3-lag grejade kontraktet. 

Kommande säsong utökas värmlandsrepresentationen med 
ett lag eftersom Grums IK för tredje gången genom tiderna 
gick från div 5 till div 3. Första gången var så långt tillbaka 
som mellan säsongerna 1932-33 och 1934-35.  
Fyra poäng efter Grums placerade sig KB Karlskoga.  
I botten förra säsongens kvallag uppåt, Norrstrands IF, som 
tidigt hamnade i dåligt läge. Och ett tag såg det hopplöst 
ut för IF Nyedshov, men en stark slutspurt och kvittering i 
seriens absolut sista sekunder mot Töcksfors (som gjorde sin 
bästa div 4-säsong någonsin genom att bli trea) räddade div 
4-kontrakt på bekostnad av div 4-debuterande Ämterviks FF.

 
IFK Sunne har under flera år åkt upp och ner mellan divisio-
nerna. Och efter en generationsväxling hamnat i div 5 västra. 
Väl där visade Sunne att man var alldeles för bra för femman. 
Utan förlust för första gången sedan 1941-42 tre oavgjorda, 
90 plusmål och tolv poängs försprång före Kils AIK säger allt. 

Var västra femman odramatisk i toppen, var det mer raffel 
i östra gruppen. Med minsta möjliga marginal, ett plusmål 
mer, vann Karlskoga SK en målskillnadsaffär med IFK Kris-
tinehamn. Och ”Sporten” har nu gått från div 7 till div 4 på 

tre säsonger. Tack vare att Strömtorp fixade kontraktet i div 3 
fick också Kristinehamn följa med upp.

Uppåt även för Rinn, Woody’s, Ulvsby och Högboda som 
vann respektive div 6-grupper.  
Sjuorna vanns av Alkvetterns IK, IFK Sunne U, Hammarö 
FK U och Åmotfors IF. 

I damernas elitetta gjorde Mallbacken godkänd säsong men 
placeringsmässigt något sämre än den föregående.  
Med lite flyt kunde värmlandsrepresentationen i elitettan ha 
fördubblats. Rävåsen, som tillsammans med Mallbacken är 
enda värmlandsklubbar som haft damlag oavbrutet under 50 
säsonger, dvs. sedan damseriespelet i VFF-regi inleddes 1972, 
vann div 1 Norra Götaland men hade dessvärre inte margina-
lerna med sig i kvalet till elitettan. 

Även Torsby IF spelade i ettan. På plan klarades kontraktet 
med en åttondeplats efter flera fina insatser under hösten, 
vilket bland annat Örebro fick erfara. Men efter seriens slut 
meddelade Torsby att man avstår spel i div 1 för spel i div 2. 

En div 2 Västra Svealand som dominerades stort av Värm-
land. På ett tidigt stadium stod det klart att Hertzöga och 
Säffle skulle ta de två första platserna, som innebar direkt-
uppflyttning. Efter en vakans i div. 1 erbjöds sedermera även 
Degerfors en uppflyttningsplats, vilken de tackade ja till. 
Och efter en fin höstspurt klarade Lysviks IF nytt kontrakt.
Att Degerfors tog vakans i div 1 tjänade IFK Skoghall DF på. 
Efter förlust i seriefinalen mot Hertzöga BK 2 i slutronden 
gick direktuppflyttningsplatsen till dessa. Skoghall erbjöds 
vakansen Degrfors lämnade i tvåan och accepterade den.

 
Antal damlag ökade under 2021 vilket innebar att div 4 spe-
lades i två grupper. 15 lag kom till spel och samtliga fullföljde 
seriespelet. Överlägsna seriesegrare utan poängförlust blev IF 
Karlstad Fotboll i öster och Årjängs IF i väster. Dessa lag får 
sällskap upp av IFK Kristinehamn.

Antal bestraffningsärenden var 71 medan två protester 
behandlades. En godkändes och en annan avslogs.

På domarsidan håller Lovisa Johansson ställningarna och 
hon har nu passerat 100 domaruppdrag i Damallsvenskan 
och dessutom ett 20-tal internationella uppdrag i sin första 
säsong som FIFA-domare. Ska bli mycket intressant att följa 
utvecklingen.  Caroline Lindqvist var AD i flera damall-
svenska matcher under 2021, liksom Selma Griberg (som 
också dömde en del i Elitettan) medan Richard Sundell på 
herrsidan förekom flitigt i Superettan med 25 domarupp-
drag.

Några värmländska spelare utförde landslagsuppdrag under 
2021 medan Eskilsäters IF, FBK Karlstad och IK Viking jubi-
lerade och vid nämnda jubiléer utdelades en del utmärkelser 
vid senaste årsmötet. Dessa uppgifter redovisas separat.

Svante Bernhard
Värmlands Fotbollförbund
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ÅRETS UNGDOMSSPELARE

Gustav Ljungberg  Degerfors IF
Han klarar av att utföra goda aktioner i spelets alla skeden. 
Han har en väl utvecklad spelförståelse.  
Utifrån sin position som innerback visar han prov på goda 
ledaregenskaper genom att coacha sina medspelare.
Han var uttagen till SvFF:s Riksläger på Bosön, 2021.

Andréa Staum Eriksson, Eda IF
Hennes rörelsemönster på planen visar på en väl utvecklad 
spelförståelse. Hon har en förmåga att öppna upp spelet 
för sitt lag med sitt passningsspel.  
I ett redan starkt lag, Eda United, har hennes individuella 
spel bidragit till lagets framgångar med bland annat DM- 
guld och serieseger. 
Hon var uttagen till SvFF:s Riksläger på Bosön, 2021.

BOO BACKLUNDHS MINNESFOND

Svea Rehnberg, Mallbackens IF
Med beslutsamhet, snabbhet i både tanke och löpning 
har hon tagit sig till många goda avslutslägen. Ett flertal 
av dessa lägen har resulterat i mål, detta i sin första 
säsong i Elitettan med Mallbackens IF.
Hon har också under säsongen 2021, varit uttagen till 
F18 landslaget och deras EM kvalmatcher. Kort och gott, 
ett bra resultat av sin fotbollssatsning som har utvecklat 
hennes spel och bidragit till både Mallbackens IF:s och 
F18-landslagets framgångar under säsongen 2021. 

ÅRETS DOMARE

Caroline Lindqvist, Kristinehamn
Utmärkelsen årets domare 2021 tilldelas en domare 
som alltid gör sitt jobb med god regelkunskap, bra fysisk 
status och som under fjolåret gjorde sin första kompletta 
säsong som AD i Damallsvenskan och herr Ettan.  
Därtill försöker hon alltid hjälpa till med lite uppdrag på 
distriktsnivå när schemat passar.  
Efter att under 2020 genomfört sin stegutbildning och 
därtill flera provmatcher visade hon att värmländska 
domare fortsatt håller hög nationell klass och blev 
välförtjänt uppflyttad till eliten.  
Lycka till med 2022 och fortsätt på inslagen väg, Caroline 
Lindqvist

VäRMLäNNINGAR I OLIKA LANDSLAG UNDER 2021

Representationen under 2021 har varit enligt följande:

Elin Svahn Mallbackens IF F18/03
20 oktober Belgien Tubize, Belgien

Svea Rehnberg Mallbackens IF F18/03
15 september Island Belgrad, Serbien
18 september Spanien Belgrad, Serbien
21 september Frankrike Belgrad, Serbien
20 oktober Belgien Tubize, Belgien

Lisa Frisk Rävåsens IK F17/04
16 september Finland Eerikkkilä, Finland
18 september Finland Eerikkkilä, Finland

Adam Carlén Degerfors IF U21 herr
12 oktober Italien Monza, Italien

Årets stipendiater
Värmländska landslagsuppdrag

FOTBOLLSTINGET HAR AVHÅLLIT SITT ORDI-
NARIE SAMMANTRäDE DEN 16 DECEMBER 2021.

På det digitala sammanträdet beslutades
att fastställa tävlings- och representationsbestämmelserna 
 för 2022 års distriktsverksamhet
att fastställa särskilda tävlings- och representationsbe-
 stämmelser för regional serie div. 2 damer
att fastställa seriesammansättningen för herrar div. 4 - 6, 
 spelåret 2022
att fastställa seriesammansättningen för damer div. 2 - 3, 
 spelåret 2022

Inlämnade motioner och förslag behandlades och redovisas i 
protokoll från Tinget.

Bosse Bakken   Keith Öhman
Ordförande   Sekreterare
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Föredragningslista

Föredragningslista
vid Värmlands Fotbollförbunds digitala årsmöte den 26 februari 2022

1.  Årsmötets öppnande.
2.  Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
3.  Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.  Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
6.  Behandling av
  – styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutna kalenderår.
  – styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutna kalenderår.
  – rapport från Fotbollstinget sistförflutet kalenderår.
7.  Revisorernas berättelse.
8.  Fastställande av balansräkning per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda    
  balansräkningen
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10.  Fastställande av arbetsplan för 2022.
11.   Fastställande av budget för 2022.
12.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
13.  Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 5 §.
14.  Val på ett år av ordförande, tillika ordförande i styrelsen.
  Avgående: Pernilla Uddh
15.  Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år (2022-2023).
  Avgående: Lars-Gösta Elofsson, Ulrika Nilsson, Peter Palmqvist
16.  Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter.
  Avgående: Lars-Gunnar Andersson, Sandra Sundbäck
  Avgående suppleanter: P-O Bäckström och suppleant utsedd inom Ernst & Young.
17.  Val på ett år av ordförande samt fyra övriga ledamöter till valberedningen.
18.  Val av VFF-ledamot till SvFF: s representantskap, jämte personlig suppleant. Dessa får inte tillhöra SvFF styrelse.
19.  Val av ombud jämte suppleanter till SvFF: s årsmöte.
20.  Val av ombud jämte suppleant till RF-Sisu Värmlands årsmöte.
21.  Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF: s årsmöte.
22.  Årsmötets avslutning.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för VFF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i 
dagordningen för mötet.

Valbarhet
Ledamot av styrelsen är inte valbar som ledamot i valberedningen, som revisor eller som revisorssuppleant. 
Arbetstagare hos SvFF eller VFF får inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant.
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Röstlängd vid distriktsårsmöte

Förening Röster
Alkvetterns IK 1
Bergsängs BK 1
Bjälveruds IK 1
Björneborgs IF 1
Borgviks IF 1
Bortans IK 1
Bråtens IK 1
Bäckalunds IF 2
Bäckhammars SK 1
Carlstad FC 1
Degerfors Futsalklubb 0**
Degerfors IF 3
Degerfors IF Ungdom 1
Deje IK 1
Eda IF 1
Edsvalla IF 2
Ekshärads BK 1
Eskilsäters IF 1
Fagerås BK 1
FBK Karlstad 3
FC Carlstad Stars 1
Fensbols IF 1
Filipstads FF 3
Fiskeviks IF 1
Forshaga IF 3
Gettjärns IF 1
Gillberga FF 1
Granbergsdals IF 2
Grums IK FK 2
Gräsmarks GoIF 1
Gunnarskogs IK 2
Hammarö FK 3
Hertzöga BK 3
Hillringsbergs IF 1
Holmedals AIS 1
Häljeboda IF 1
Högboda IF 0*
IF Brunskog United 2
IF Draken 1
IF Karlstad Fotboll 3

RÖSTLäNGD VID DISTRIKTSÅRSMÖTE gällande år 2022

Enligt Normalstadgar för SDF gäller följande för röstlängd vid distriktsårsmöten:
“Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen för  tiden den 1 februari-31 januari. Röstlängden upptager 
de föreningar som senast den 31 mars till Förbundet har erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot 
SDF som har bestämts av SDF-mötet. 
Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster”

Om förening deltar i årsmötet med två ombud och har en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Har förening mer än en röst, 
bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall 
ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

Antal röster per förening framgår av årets förteckning från SvFF:s “Underlag för röstlängd” 2022-01-12. 

Förening Röster 
IF Karlstad Fotbollutveckling 1
IF Kil 2
IF Nyedshov 2
IF Örnen 1
IFK Edebäck-Uddeholm 1
IFK Heden 1
IFK Kristinehamn 3
IFK Munkfors 2
IFK Skoghall 3
IFK Skoghall DF 3
IFK Skoghall Futsal 1
IFK Sunne Fotboll 2
IFK Velen 0*
IFK Ås 2
IFK Ölme 1
IK Arvika Fotboll 0*
IK Viking FK 1
Immetorps BK 2
IS Emtarna 2
Jössefors IK 2
Karlanda IF 0*
Karlskoga IF 1
Karlskoga SK 2
KB Karlskoga FF  3
KIF Kronoparken 2
Kila IF 1
Kils AIK FK 2
Klässbols SK 1
Koppoms IK 2
Kronans FK 2
Köla AIK 1
Lesjöfors IF 2
Lysviks IF 2
Mallbackens IF Sunne 2
Mangskogs SK 0*
Nolgårds IK 1
Nor IK 2
Nordmarks IF 1
Nordvärmland FF 0*
Norra Ny FF 1

Förening Röster 
Norrstrands IF 3
Nykroppa AIK 2
Olsäters SK 1
QBIK 2
Rinns AIK 1
Rottneros IK 1
Råda IK 3
Råtorps IK 3
Rännbergs IK 1
Rävåsens IK Karlskoga 3
Segmons IF 1
Silleruds IF 1
Skattkärrs IF 3
Slottsbrons IF 2
Sommarro IF 1
Storfors FF 2
Strömtorps IK 2
Sunnemo IF 1
Svanskogs IF  1
Säffle SK 3
Sörby IK 1
Torsby IF 3
Töcksfors IF 2
Ulvsby IF 0*
Villastadens IF 2
Värmlandsbro SK 0*
Värmskogs SK 2
Västanviks AIF 2
Woody’s FC 1
Åmotfors IF 1
Årjängs IF 3
Åtorps IF 0*
Älgå SK 1
Ämterviks FF 2
Östra Deje IK 2

* = för sent inbetald årsavgift
** = ansluten efter 31/3

Nya 2021
Degerfors Fursalklubb

Avförda under 2021
Carlstad City FK
Ängebäck BK
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Styrelse och kommittéer har inför årsmötet den 26 februari 
2022 följande sammansättning:

STYRELSEN (8 protokollförda sammanträden)
Pernilla Uddh, Karlstad (ordf.)
Jonas Strömberg, Karlstad (vice ordf.) 
Ulrika Nilsson, Grums
Peter Palmqvist, Degerfors 
Håkan Lindh, Hagfors
Lars Gösta Elofsson, Karlstad
Sara Carlsson, Karlstad
Daniel Svedberg, Karlstad (sekreterare, adj.)

Hedersordförande: 
Annelie Larsson, Karlstad

Hedersledamöter:
Anders Bademo, Karlstad 
Jan-Erik Weinebäck, Hammarö 

Revisorer:
Lars-Gunnar Andersson, Ernst & Young
Sandra Sundbäck, Karlstad

Suppleanter:
Utses inom Ernst & Young
P-O Bäckström, Karlstad

Kanslipersonal:
Daniel Svedberg
Richard Morero
Jeanette Salomonsson
Fredrik Sandström 
Keith Öhman

KOMMITTÉER

Disciplinkommittén (26 protokollförda sammanträden)
Ulrika Nilsson, Grums, Anders Haster, Skoghall, Susanne 
Falkmar, Karlstad, Pehr-Axel Pettersson, Skoghall, Anders 
Bademo, Karlstad, Sven-Arne Arvidsson, Charlottenberg

Domarkommittén (7 protokollförda sammanträden)
Raimon Strömberg. Karlstad, Leif Pettersson, Säffle, Kent 
Hallesson, Torsby, Morgan Welin, Kristinehamn, Pehr-Axel 
Pettersson, Skoghall, Therese Björkman, Karlstad, Robin 
Smedman, Arvika, Sofie Gustavsson, Karlstad, Fredrik 
Carlsson, Karlskoga, Fredrik Sandström, Karlstad (adj.)

Tävlingskommittén (9 protokollförda sammanträden)
Bo Bakken, Karlstad, Susanne Zettergren, Kristinehamn, 
Tom Erlandsson, Karlstad, Raimon Strömberg, Karlstad, Jan 
Jansson, Arvika, Helena Wallner, Roger Carlsson, Karlstad, 
Keith Öhman, Karlstad (adj.)

Ungdomskommittén
Nimco Abdulkader, Tindra Edman, Sebastian Andersson, 
Sondre Fransson, Gráinne Högfeldt, Isac Lundell, Nova 
Rosengren, Carl Ljungberg, Sara Carlsson (adj.), Anneli 
Bergdahl (adj.)

Förenings och utvecklingskommittén (7 protokollförda 
sammanträden)
Lars Lööv, Hammarö, Henrik Hermansson, Karlstad, Anneli 
Bergdahl, Storfors, Håkan Werme, Karlstad, Karolina Lindgren, 
Karlstad, Krister Engström, Torsby, Adi Sahdomerovic Svärd, 
Karlstad, Richard Morero, Fagerås (adj.)

Valberedning (4 protokollförda sammanträden)
Thomas Karlsson, Karlskoga, Susanne Grip Åsman, Brunskog, 
Annica Lückner, Hammarö, Peter Nord, Munkfors, Anders 
Haster, Skoghall

Föreningsutvecklare: Richard Morero, Karlstad
Distriktsinstruktör: Håkan Werme, Karlstad
Distriktsansvarig, domare:  Stefan Frimodig, Karlstad
Målvaktsinstruktör: Oskar Westerlind, Karlstad 
Evenemangsansvarig: Daniel Svedberg, Karlstad
Anläggningsansvariga: Fredrik Sandström, Karlstad
 Daniel Svedberg, Karlstad
Spelarutvecklare: Krister Engström, Torsby
Futsalansvarig: Henrik Hermansson, Karlstad
Spelformsansvarig:  Lars Lööv, Hammarö
Skolansvarig: Håkan Werme, Karlstad
Lira Blågult: Fredrik Sandström, Karlstad

FÖRBUNDSKAPTENER

Pojkar 16 år:   
Camilla Nyman, Niklas Sandin, Rasmus Walan
Pojkar 15 år:   
Linda-Marie Fors, Jonas Malm, Adam Modén
Pojkar 14 år:   
Andreas Nordlander, Anton Ericsson, Rasmus Walan

Flickor 16 år:   
Ulrika Olsson, Niklas Christensson, Johan Kolm
Flickor 15 år:   
Karolina Lindgren Kathleen Fernström, Mattias Hoffling
Flickor 14 år:   
Johanna Arnberg, Therese Björkman

Materialförvaltare: 
Fredrik Sandström, Karlstad
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Tävlingskommitténs verksamhet är inriktad på de tävlingar 
som genomförs.  Att utarbeta serieförslag, futföra serieläggningar 
och hantera tävlingsfrågor är de viktigaste uppgifterna. Dessutom 
ansvarar TK för DM, kvalspel, ungdomscuper, hallvärmländskan, 
futsalserier och administration av vissa förbundsserier.

De pågeånde pandemin påverkade tävlinssäsongen i hög grad.
Ungdomsserierna kunde genomföras under både vår och höst, 
om än i något förändrade former mot normalt.
Seniorserierna startade senare än normalt, men kunde genom-
föras med dubbelmöten. Däremot genomfördes inget kval, den 
tidsperioden krävdes för seriespel.

Det årliga fotbollstinget genomfördes för fandra gången i digital 
form och hölls den 16 december. Tre motioner förelåg och de 
behandlades under mötet som samlade 22 röstberättigade fören-
ingar. 

TK jobbar mycket med att hitta tävlingar som ska passa alla runt 
om i vårt stora distrikt, regler sätts upp som ska förbättra möj-
ligheterna för att få med så många så länge som möjligt. En svår 
avvägning, men det är något som även fortsättningsvis prioriteras.

Domarkommittén administrerar domarverksamheten i distriktet.  
2021 var ytterligare ett framgångsrikt år för värmländska domarna. 
Lovisa Johansson genomförde säsongen så bra att hon belönades med 
flera internationella uppdrag. Selma Griberg har flyttats upp och 
dömer nu Elitettan Dam. 

På herrsidan genomförde Claes Knutsson steg 3 och klarade denna 
med bravur och blev uppflyttad. Vi har flera domare som är och 
knackar på dörren till högre serier som är mycket glädjande och trots 
allt kan vi se en ljusframtid för våra domare på en nationell nivå. På 
distriktet finns det många unga domare som har en ljus framtid i sitt 
domarskap.

Utöver dessa ljusglimtar ställde Covid-19 till det för oss. I och med 
att all verksamhet pausades i början på året fick vi skjuta upp en 
del utbildningar, medan andra ställdes in. Tack vare en flexibel och 
lösningsorienterad organisation löstes de nödvändiga utbildningarna 
på alternativa sätt, detta är ju inte optimalt men vi som alla andra får 
anpassa vår verksamhet till rådande omständigheter och göra så gott vi 
kan.

Då Värmland valde att köra dubbelmöten i samtliga serier samt att 
vi även hjälper Svenska fotbollförbundet med många uppdrag under 
säsongen gjorde påfrestningen på våra domare oerhört stor men 
med mycket god vilja och slit lyckades vi genomföra säsongen på 
ett bra sätt. Men detta medförde också att minsta misstag fick stora 
konsekvenser och detta medförde till några tråkiga incidenter. Varje 
incident har hanterats av organisationen. I dialog med berörda parter 
har händelserna utretts. Denna dialog anser vi vara oerhört viktig för 
att vi ska kunna respektera varandras roller. Alla har ett ansvar i att 
respektera fotbollen och dess inblandade.

Vi i Värmland fotbollsförbunds domarkommitté vill framföra ett varmt 
och stort tack till alla domare, personal och övriga i fotbollsvärmland 
för ett gott arbete under säsongen

Förenings- och utvecklingskommittén har år 2021 jobbat 
med följande verksamhetsområden:
Ledarutbildning  Spelarutbildning
Futsalutveckling  Föreningsutveckling

Avseende ledarutbildning har det så klart varit ett speciellt år. 
Under våren genomfördes flera digitala tränarutbildning c samt 
tränarutbildning b ungdom med ett stort deltagande. Under 
hösten har vi också kunnat arrangera både tränarutbildning c 
och b ungdom enligt ordinarie upplägg med fysiska träffar. 
Även digitala spelformsutbildningar har genomförts samt, i 
samarbete med Södermanlands FF, digitala målvaktstränarut-
bildningar. 
Inom vårt NAFU-område har vi även 2021 samarbetat i att 
arrangera digitala webbinarium i olika teman. De flesta förlagda 
över lunchtid men några har även förlagts kvällstid. Även här har 
det varit ett högt antal deltagare. 

Inom föreningsutveckling har vi fortsatt arbetet tillsammans 
med RF-SISU för att certifiera föreningar. Några nya föreningar 
har startat arbetet, och några föreningar har pausat på grund av 
rådande pandemi. 
Det gjordes också ett omtag med initiativet Trygga Domare, 
tillsammans med domarkommittén och representanter från 
tävlingskommittén. I syfte att stärka arbetet med att trygga 
domarnas arbetsmiljö under säsongen 2021. Här bjöd vi in för-
eningarna som anmält sig till Trygga domare till en digital kick 
off innan seriestart under mars månad.  
 
Vi har också, i samarbete inom NAFU-regionen, arrangerat en 
futsaltränarutbildning 2021. 

Spelarutbildningsverksamheten har påverkats av pandemin, 
främst vad gäller genomförande av våra läger. Samtliga lägerda-
gar har dock kunnat genomföras, om än med en liten förskjut-
ning i tid på grund av restriktioner. 
Även distriktslagsverksamheten har påverkats, där några sam-
lingar utbytts mot digitalt genomförande. 
Vi hoppas att förutsättningarna för 2022 möjliggör att kunna 
genomföra spelarutbildningsverksamheten fullt ut.   

Disciplinkommittén, som består av sex personer. Vi har möte 
nästan varje vecka, antingen ses vi på kansliet eller tar vi beslut 
per capsulam, när det rör sig om få ärenden.

Vi har handlagt 73 ärenden fördelade på 71 bestraffnings ,1 
tävlings- och 1 protestärende.   
Fördelar vi på kön är det 72 killar och 1 tjej.
Vi tycker att det har varit relativt få ärenden, även om vi såklart 
önskade att vi var arbetslösa under säsongen. Vi har haft ett 
ärende som vi hoppas få slippa i fortsättningen, där det var våld 
mot domaren.

Vi är glada att så många av de anmälda lämnar sin syn på saken i 
form av yttrande.
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2021

Ungdomskommittén 
Från Ungdomsråd till Ungdomskommitté 
 
BAKGRUND
 
Värmlands Fotbollförbund är en organisation vars verksamhet 
stöttar värmländska fotbollsföreningar i att skapa goda tränings- 
och tävlingsmiljöer för barn och ungdomar i vårt distrikt. Trots 
det fanns det tidigare ingen del av organisationen som beaktade 
våra barns och ungdomars perspektiv och systematiskt upp-
muntrade till delaktighet och inflytande från våra unga aktiva 
utövare. Sedan 1 januari 2020 är dessutom Barnkonventionen 
en svensk lag. Artiklarna i Barnkonventionen säger bland annat 
så här:  
 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som 
bedöms vara barnets bästa. 
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 
som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån bar-
nets ålder och mognad.  
  
Styrelsen i Värmlands Fotbollförbund fattade därför under 2020 
beslut om att ett Ungdomsråd skulle tillsättas i förbundets orga-
nisation. Ungdomsrådets syfte skulle främst vara att fungera som 
bollplank till kommittéer, styrelse och kansli, men också försöka 
fånga upp egna ämnen och vara förbundets öra utåt i syfte att 
fånga upp och lyfta ungdomarnas egna tankar och åsikter.  
 
 
GENOMFÖRANDE
 
För att inte styra Ungdomsrådet för mycket och samtidigt låta 
ungdomarna driva frågorna på sina villkor bestämdes att under 
2021 driva Ungdomsrådet som en pilotgrupp. Det innebar att 
vi hela tiden efterfrågade deras tankar och åsikter om vad ett 
ungdomsråd kan tänkas driva själva för frågor, men också hur 
dessa frågor kan komma att drivas.  
 
Syftet när vi startade Ungdomsrådet var att det skulle fungera 
som bollplank till kommittéerna, men också att ungdomarna 
skulle få chansen att lära sig om demokrati inom idrotten och 
därmed i en förlängning locka fler yngre personer att bli delak-
tiga i föreningens eller distriktets arbete.  
 
För att hitta deltagare till Ungdomsrådet mailade vi ut infor-
mation till alla föreningar i vårt distrikt. Vår intention var att 
pilotgruppen skulle bestå av fotbollsspelare med olika bakgrund, 
i åldern 13–17 år och komma från alla fyra zoner (centrala, 
norra, västra och östra).   
 
Ungdomsrådet hade sex möten under 2022. På grund av pande-
min så var majoriteten av mötena via Teams.  
 
För att ge Ungdomsrådet mer dignitet och en tydligare roll i 
organisationen så beslutade styrelsen att Ungdomsrådet ska vara 
en egen kommitté; Ungdomskommittén (UK)   

LÄRDOMAR

•	 Behov av bredare åldersspann.  
Barnkonventionen gäller för de människor i Sverige som 
är upp till 18 år, därför initierade vi att även deltagarna i 
Ungdomsrådet skulle vara som äldst 18 år.  
Vi ser nu att vi behöver få in unga vuxna som nyligen varit 
ungdomar, men som ändå fått med sig en del erfarenhet 
och kan se bakåt på sina upplevelser av barn- och ung-
domsfotbollen i Värmland.  
Vårt förslag är därför att ledamöterna i UK ska kunna vara 
upp till 25 år. 

•	 Viktigt med olika bakgrund och orsaker till sitt aktiva 
idrottsutövande. 
Ungdomarna i Ungdomsrådet/UK är själva aktiva utövare, 
ibland både som domare och spelare, och tillsammans 
med en krävande skolgång så har det varit svårt för dem att 
delta på alla möten och träffar.  
En del har också höga ambitioner med sin fotboll, vilket 
innebär att det varit svårt att prioritera mötena med UK, 
även om det finns ett stort engagemang bland ungdo-
marna.  
Vi tror därför att det är nödvändigt med en bredd, inte 
bara i åldersspannet, utan också utifrån deras ambitio-
ner. Det finns säkerligen många barn och ungdomar i 
Värmland som spelar fotboll utifrån att enbart ha skoj och 
att träffa kompisar. Det är viktigt att även den gruppen är 
representerade i UK på ett tillfredsställande sätt.  
 

•	 Behov av en uppdragsbeskrivning.  
I all välmening startade vi upp Ungdomsrådet med en 
tanke om att ungdomarna själva skulle få driva arbetet 
framåt. Men den kanske viktigaste lärdomen vi drar är att 
det är svårt, ja nästintill omöjligt, att driva på ett arbete när 
man inte vet sina förutsättningar eller sitt uppdrag.  
Det är också viktigt att det är styrelsen och kansliet i 
Värmlands Fotbollförbund som leder och fördelar arbetet 
framåt för den här oerhört viktiga gruppen i vår organisa-
tion.  
Vi ser därmed vårt uppdrag som slutfört; att starta upp ett 
Ungdomsråd i Värmlands Fotbollförbund, och inväntar 
och ser fram emot en uppdragsbeskrivning för att kunna 
ge Ungdomskommitténs ledamöter bättre förutsättningar 
att driva arbetet framåt.   

Anneli Bergdahl 
Sara Carlsson

Värmlands Fotbollförbund
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Årsredovisning för Värmlands Fotbollförbund
Org. nr 873200-3481/2020-01-01 - 2020-12-31
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(

Styrelsen f!r V rmlands Fotbollf!rbund f"r h rmed avge "rsredovisning f!r r kenskaps"ret 2021.

%rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f!reg"ende "r.

����������������������

Verksamheten

Allm nt om verksamheten

V rmlands Fotbollf!rbund (VFF), stiftat den 2 april 1918, har till uppgift att administrera, st!dja och
utveckla fotbollsidrotten i distriktet och aktivt arbeta f!r en dopningsfri fotbollsidrott.
Verksamheten ska engagera m nniskor till delaktighet och vara !ppen f!r alla, oavsett k!n, etnisk
tillh!righet, religion eller sexuell l ggning. Verksamheten ska pr glas av !ppenhet,  rlighet i en positiv
anda, d r vi tar ansvar f!r och respekterar, s"v l varandra som fattade beslut.

VFF  r V rmlands st!rsta SDF med 126 f!reningar, ca 20 000 registrerade spelare ut!var fotboll och
Futsal. Var tredje idrottsaktivitet i V rmland  r fotboll.
VFF ansvarar f!r distriktets t vlingsverksamhet, utbildning av organisation/aktivitetsledare, domare,
spelarutveckling samt arrangemang.

F!reningen har sitt s te i KARLSTAD.

Fr mjande av  ndam!let

Fotbollsv nner.

Det har "ter blivit dags att summera ett fotbolls"r. 
Ett "r som  nnu en g"ng blev p"verkat av pandemin som p"g"r.

Tycker  nd" att fotbollen har klarat av att f" spela sina s songer hyfsat v l  nd". B"de detta och f!rra
"ret.
V rmland, och dess f!reningar, valde ju trots sen uppstart att spela dubbelserie i st llet f!r enkelserie.
Det som var h rligt med det beslutet var att det fanns ett stort sug efter fotboll igen.
Givetvis s" har det flyttats och st llts in en hel del matcher under s songen som s"klart st ller till det i
schemat litegrann. Men  nd".

V rmlands FF redovisar ett resultat f!r "ret 2021 om + 5 680 kr. Ett litet !verskott, men v ldigt i linje med
den lagda budgeten.
Vi har  ven detta "r f!rs!kt att h"lla nere kostnaderna f!r alla v"ra f!reningar, givet f!ruts ttningarna.
N"gra actions som vi gjort  r att minska startavgiften f!r barnfotbollen med 25 %, subventionerat all
utbildning till 100 %,
inga W.O avgifter, inga avgifter f!r urdragning, samt n"gra ytterligare saker naturligtvis.
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inga W.O avgifter, inga avgifter f!r urdragning, samt n"gra ytterligare saker naturligtvis.

V"r verksamhet har sj lvfallet  ven blivit lidande under 2021.
Spelarutbildningen fick vi flytta,  ndra och planera om vid ett flertal tillf llen.
V"r domarutbildning blev f!rsenad, framf!r allt  p" ungdomsdomarsidan. Det tappet beh!ver vi ta igen 
detta "r.

P" den positiva sidan s" b!r  nd" tr narutbildningen n mnas.
Vi kunde bedriva den digitalt och skjuta vissa praktiska moment fram"t vilket gjorde att vi kunde fullf!lja
alla dessa.
Enkelheten och subventionen p" 100 % gjorde att vi utbildade v ldigt m"nga ungdomsledare under 2021.
Fantastiskt bra!

Slutligen s" vill jag passa p" att tacka alla spelare, ledare, domare, f!reningsm nniskor, eldsj lar,
f!r ldrar, och alla andra som g!r fotbollen m!jlig. Det  r det som kallas f!rening.
Vill  ven rikta ett stort tack till alla i styrelse, kommitt&er, f!rbundskaptener, utbildare, unga ledare, och
alla andra som g!r fotbollen m!jlig. Tack!
$ven tj nstepersonerna p" VFF och dess kansli som jag dagligen f"r arbeta tillsammans med  r v rda all
uppskattning. Tack!

Nu ser vi fram mot ett nytt "r och en ny tid. 2022.
Ett "r som f!rhoppningsvis kommer att kantas av fotboll i st llet f!r restriktioner. Man kan alltid hoppas.

S!k er ut p" planerna igen. K!p en kopp kaffe eller en korv. En lott eller n"t annat som st!ttar
f!reningarna d rute. Det  r de som  r m!jligg!rare f!r all verksamhet runtom i V rmland.

Det ska i alla fall jag g!ra.

V l m!tt!
Daniel

Fler#rs versikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018
Nettooms ttning 2 116 2 196 2 064 1 723
Resultat efter finansiella poster 6 0 27 303
Soliditet (%) 87,9 85,0 86,3 90,3

F!rbundets resultat och st llning i !vrigt framg"r av efterf!ljande resultat- och balansr kning med noter.

Fr mjande av  ndam!let

Fotbollsv nner.

Det har "ter blivit dags att summera ett fotbolls"r.
Ett "r som  nnu en g"ng blev p"verkat av pandemin som p

 
"g"r.

Tycker  nd" att fotbollen har klarat av att f" spela sina s songer hyfsat v l  nd". B"de detta och f!rra 
"ret. 
V rmland, och dess f!reningar, valde ju trots sen uppstart att spela dubbelserie i st llet f!r enkelserie. 
Det som var h rligt med det beslutet var att det fanns ett stort sug efter fotboll igen.
Givetvis s" har det flyttats och st llts in en hel del matcher under s songen som s"klart st ller till det i 
schemat lite grann. Men  nd".

V rmlands FF redovisar ett resultat f!r "ret 2021 om + 5 680 kr. Ett litet !verskott, men v ldigt i linje med 
den lagda budgeten.
Vi har  ven detta "r f!rs!kt att h"lla nere kostnaderna f!r alla v"ra f!reningar, givet f!ruts ttningarna. 
N"gra actions som vi gjort  r att minska startavgiften f!r barnfotbollen med 25 %, subventionerat all 
utbildning till 100 %, inga W.O avgifter, inga avgifter f!r urdragning, samt n"gra ytterligare saker 
naturligtvis.
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Resultaträkning

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

F!rbundets resultat och st llning i !vrigt framg"r av efterf!ljande resultat- och balansr kning med noter.

F rbundets int!kter
Erh"llna bidrag 2 1 551 835 1 752 440
F!reningsint kter 3 3 745 194 3 160 173
F!rs ljningsint kter 563 762 443 865
#vriga r!relseint kter 874 642 1 165 701
Summa f reningens int!kter 6 735 433 6 522 179

F rbundets kostnader
Verksamhetskostnader -2 375 511 -2 182 524
#vriga r!relsekostnader -706 414 -990 773
Personalkostnader 4 -3 647 829 -3 348 441
Summa f reningens kostnader -6 729 754 -6 521 738
R relseresultat 5 679 441

Resultat efter finansiella poster 5 679 441

Resultat f re skatt 5 679 441

"rets resultat 5 680 441
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Balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLG"NGAR

Anl ggningstillg!ngar

Materiella anl!ggningstillg"ngar
Byggnader och mark 5 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 6 0 0
Summa materiella anl!ggningstillg#ngar 0 0

Summa anl!ggningstillg#ngar 0 0

Oms ttningstillg!ngar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 117 815 54 250
F!rutbetalda kostnader och upplupna int kter 7 79 000 97 014
Summa kortfristiga fordringar 196 815 151 264

Kortfristiga placeringar
#vriga kortfristiga placeringar 8 1 400 000 1 400 000
Summa kortfristiga placeringar 1 400 000 1 400 000

Kassa och bank
Kassa och bank 3 046 981 3 248 762
Summa kassa och bank 3 046 981 3 248 762
Summa oms!ttningstillg#ngar 4 643 796 4 800 026

SUMMA TILLG"NGAR 4 643 796 4 800 026
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Balansräkning

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid r kenskaps"rets b!rjan 9 4 078 485 4 078 045
%rets resultat 5 680 441
Eget kapital vid r!kenskaps#rets slut 10 4 084 165 4 078 486

Avs ttningar
Fortsatt utvecklingsarbete VFF 300 000 300 000
Summa avs!ttningar 300 000 300 000

Kortfristiga skulder
Leverant!rsskulder 80 245 11 998
#vriga skulder 139 386 205 189
Upplupna kostnader och f!rutbetalda int kter 40 000 204 353
Summa kortfristiga skulder 259 631 421 540

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 643 796 4 800 026
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Noteringar från bokslut

�����

Not 1 Redovisnings- och v!rderingsprinciper

Allm!nna upplysningar
%rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med "rsredovisningslagen och Bokf!ringsn mndens allm nna
r"d (BFNAR 2016:10) om "rsredovisning i mindre f!retag.

Anl!ggningstillg#ngar
Till mpade avskrivningstider:

Materiella anl!ggningstillg"ngar
Byggnader 5 "r
Inventarier, verktyg och installationer 5 "r

Not 2 Erh#llna bidrag
2021 2020

Svenska FF, distr.bidrag 851 436 886 946
Svenska FF, projektanslag 264 273 216 302
V rmlands IF/SISU Idrottsutbildarna 224 500 226 100
L nsarbetsn mnden 211 626 223 092
Permitteringsst!d Covid 0 200 000

1 551 835 1 752 440

Not 3 F reningsint!kter
2021 2020

Startavgifter 1 030 350 1 066 350
Kursavgifter 1 202 250 805 100
Straffavgifter 4 000 2 000
#verg"ngshandlingar 9 550 28 000
#vriga f!reningsint kter 1 449 044 1 258 723

3 695 194 3 160 173

Not 4 Medelantalet anst!llda
2021 2020

Medelantalet anst llda 4 4
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Noteringar från bokslut

V rmlands Fotbollf!rbund
Org.nr 873200-3481

7 (8)
 

   
 

    

 
Not 5 Byggnader
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing"ende anskaffningsv rden 45 000 45 000  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv!rden 45 000 45 000  
    
Ing"ende avskrivningar -45 000 -45 000  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -45 000 -45 000  
    
Utg#ende redovisat v!rde 0 0  
    

 
Not 6 Inventarier
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ing"ende anskaffningsv rden 192 862 192 862  
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv!rden 192 862 192 862  
    
Ing"ende avskrivningar -192 862 -192 862  
Utg#ende ackumulerade avskrivningar -192 862 -192 862  
    
Utg#ende redovisat v!rde 0 0  
    

 
Not 7 F rutbetalda kostnader och upplupna int!kter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
F!rutbetalda hyror 0 59 360  
Upplupna int kter 79 000 0  
 79 000 59 360  
    

 
Not 8 Kortfristiga placeringar

Namn
Anskaffn.

v!rde
Bokf rt

v!rde
Marknads-

v!rde  
Placeringskonto SEB 5108-1940794,1942010 1 400 000 1 400 000 1 400 000  
 1 400 000 1 400 000 1 400 000  
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V rmlands Fotbollf!rbund
Org.nr 873200-3481

8 (8)

Not 9 %ndam#lsbest!mda medel inom eget kapital
2021-12-31 2020-12-31

Zonprojektet 400 000 400 000
VFFs Ledarakademi 100 000 100 000
F!rbundsutveckling 60 000 60 000
DUT-slutspel 2017 20 000 20 000
Personal & Kompetensutveckling 50 000 50 000
Verksamhetsst!d barn- och ungdomsidrott 0 204 500
Belopp vid #rets utg#ng 630 000 834 500

Not 10 Eget kapital
V rmlands Fotbollf!rbund egna kapital uppfyller kraven enligt l mnade rekommendationer av Svenska
Fotbollf!rbundets Revisionsn mnd.

Karlstad den 15 februari   2022

Pernilla  Uddh Jonas Str!mberg
Ordf!rande

Ulrika Nilsson Håkan Lindh

Lars-Gösta Elofsson Sara Carlsson

Peter Palmqvist

V"r revisionsber ttelse har l mnats den  15 februari  2022

Lars Gunnar Andersson Sandra  Sundb ck
Auktoriserad revisor Av V rmlands Fotbollf!rbund utsedd revisor

Noteringar från bokslut
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Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Karlstad den 16 februari 2022
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Förslag till arbetsplan

Förbundsutveckling
- 50/50 är påbörjad för både styrelse 
  och kansli och VFF kommer gemen-
  samt att fortsätta arbeta med det.

- Utveckla den digitala mötesplattfor-
  men, både internt och externt.

- Uppmuntra och driva organisatorisk 
  utveckling samt verksamhetsutveck-
  ling med särskilt fokus på jämställd
  het och mångfald i förtroendeman-
  naleden.

- Säkerställa en jämställd och inklu-
  derande rekrytering av personal och 
  förtroendevalda.

- Bedriva fotbollsopinion och samver-
  kan med distriktets kommuner för 
  att kommunicera fotbollens bidrag 
  och behov.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN 2022
Planen beskriver Värmlands Fotbollförbunds verksamhet i enlighet med den verksamhetsidé och värdegrund som finns.
Varje kommitté inom förbundet utarbetar årligen, utifrån fastställda mål, sin egen verksamhetsplan.

Föreningsutveckling
- Tillsammans med RF-SISU Värmland 
  genomföra föreningsutveckling för att 
  få fler föreningar certifierade och så 
  småningom diplomerade. 

- Välutvecklat samarbete med RF-SISU 
  för att göra gemensamma föreningsbe-
  sök och hjälpas åt i föreningsfrågor. 

- Stärka arbetet med Trygga domare för 
  att så många föreningar som möjligt i 
  Värmland arbetar för att trygga domar-
  nas arbetsmiljö.

- Digitala webbinarium i syfte att höja 
  föreningarnas kunskap om inkludering 
  och jämställdhet.

- Samarbete med RF-SISU för att erbjuda 
  utbildning för ledare i idrotts-/fotbolls
  skola. 

- Samarbete med RF-SISU i ärenden 
 kopplat till RF´s visselblåsartjänst

- Genom föreningsbesök vara ett stöd i 
 anläggningsfrågor.

- Dialog med kommuner för att frigöra 
 tider i hallar för futsalspel.

- Fortsatt ha en aktiv roll i olika anlägg-
  ningsprojekt.

- Administrera, utbilda ledare och stötta 
  föreningar med genomförandet av 
  Fotbollsskolan.

Fotbollsutveckling
- Ledarutbildning digitalt och fysiskt: 
  Spelformsutbildning (inkl. Spela, Lek och Lär),  
  Tränarutbildning C, B Ungdom, A ungdom. 
  UEFA B genomförs i samarbete med Örebro Läns FF. 
  MV-C och MV-B (ihop med ÖLFF vid behov). 
  
- Futsaltränarutbildningar.

- Digitala webbinarium i flera olika teman för att 
  stärka ledare och föräldrars kunskap.

- Spelarutbildningstillfällen med fortbildning av ledare.

- Unga ledare som är ett nystartat projekt 2021 i syfte 
  att utbilda unga ledare för att dessa efter avslutad 
  spelarkarriär skall vara en tillgång för föreningar.

- Riktat arbete med att förankra spelarutbildnings-
  planen i föreningar.

- Erbjuda A ungdom för VFF´s utbildare, förbunds-
  kaptener och instruktörer.

- Implementera VFF:s arbetssätt - spelarutbildning.

- Futsalutbildning för spelare och ledare.

- Motionsfotboll och förenklade spelformer för 
  ungdomar.
 
- Genom dialog och marknadsföring få fler föreningar 
  att jobba med vårt initiativ trygga domare.

- Uppsökande verksamhet med besök hos föreningar 
  av domarkonsulent för att rekrytera nya domare.

- Damdomarprojektet intensifieras.

- Erbjuda digitala domarutbildningar.
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Vision:
”Värmländsk fotboll utvecklar vinnare på alla arenor”

Värdegrund:

Vår verksamhet präglas av att vi vill varandras framgång   
 genom att hålla en hög kvalitet och en stor öppenhet  
 som drivs av ett stort engagemang för vår verksamhet

Vår  verksamhet föregår med gott exempel och visar öppen 
 het och respekt för människors lika värde samt mot-
 verkar alla former av diskriminering samt är pådri-  
 vande i arbetet för jämställdhet och mångfald

Vår  verksamhet tar avstånd från droger och doping samt   
 matchfixing

Vår  verksamhet skall vara tillgänglig för alla och bidra till   
 samhällsnyttiga värden och värderingar, med fot-
 bollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom  
 den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och   
 samhället i övrigt

Vår  verksamhet skall byggas på en tro av ett ständigt behov  
 av utveckling och sträva efter en god balans mellan   
 kontinuitet och förnyelse

Vår  verksamhet skall alltid utgå från våra föreningar och   
 det ideella ledarskapet och skall genomsyras av glädje,  
 gemenskap, respekt och rent spel

VäRMLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS

Verksamhetsidé:
Värmlands Fotbollförbund ska bestå av tre olika idrotter: 
Fotboll, Futsal och Beach Soccer

VFF ska öka intresset för fotbollens olika idrotter i Värmland

VFF ska organisera och administrera de Värmländska 
 fotbollidrotterna

VFF ske verka för och stärka det ideella ledarskapet

VFF ska genom fotbollen leverera upplevelser och engage- 
 mang som sträcker sig även långt utanför de kritade   
 linjerna

VFF ska bedriva och möjliggöra sitt arbete utifrån en sund  
 ekonomi och ett gott ledarskap på alla nivåer

VFF ska initiera, stimulera och stödja utvecklingsarbetet i 
 och för den Värmländska fotbollen

VFF ska vara ett aktivt och pådrivande distriktsförbund inom 
 SvFF, VIF ochRF-SISU Värmland

VFF ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån 
 egen nivå och ambition och möjliggöra för tävling som  
 motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt

Verksamhetsidé
Värdegrund
Förslag till budget

FÖRSLAG TILL BUDGET 

KOMMENTARER TILL INTäKTER OCH KOSTNADER
Styrelsen  Löner, hyror, leasingkostnader, årsmöte, ting,  
 IT & telefoni (här ingår även kansliet)
TK  Tävlingsavgifter
DpK  Disciplinärenden.
DK  Utbildningar, arvoden
FUK  Kostnader för våra distriktslag, utbildningar, arvoden
Projekt  Zonprojekt, spelarutbildningar och fotbollsskolan

Budgetförslag 2022 
 

 

Verksamhets 
områden 

BUDGET 2022 

Intäkter Kostnader Resultat 

Styrelsen 2 2151 000 - 3 513 000 - 1 298 000 

TK 1 746 000 - 341 000 1 405 000 

DpK 0 - 8 000  - 8 000 

DK 447 000 - 474 200 - 27 200  

FUK 1 490 200 1 402 280   86 320 

Projekt/SU 1 582 500 - 1 717 000 - 135 000 

RESULTAT 7 480 600 - 7 455 980 24 620 
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Distriktslagsverksamhet 
Internationella domaruppdrag

Distriktslag Flickor 16/05   
Datum Ort Art Antal deltagare
24 juli Kil Samling  24
25 augusti Kil Samling  33
15 september Kil Samling  33 
23-24 oktober Munkfors Läger  22
19-21 november Göteborg DUT  18
   
Distriktslag Pojkar 16/05  
Datum Ort Art Antal deltagare
24 juli Kil Samling  31
24 augusti Kil Samling  35
14 september Kil Samling  33 
23-24 oktober Arvika Läger  22
19-21 november Örebro DUT  33
   
Distriktslag Flickor 15/06  
Datum Ort Art Antal deltagare
25 april Skoghall Öppen samling 37
7 juni Ölme Öppen samling 19
8 juni Arvika Öppen samling 26
18 augusti Kil Samling  33
8 september Kil Samling  33
16-17 oktober Munkfors Läger  23
4-7 november Nuköping Utvecklingsläger 26 
      
Distriktslag Pojkar 15/06  
Datum Ort Art Antal deltagare
7 juni Arvika Öppen samling 37
8 juni Ölme Öppen samling 39
17 augusti Kil Samling  31
7 september Kil Samling  33
16-17 oktober Kil Läger  22
4-7 november Nuköping Utvecklingsläger 26

Distrikslag Flickor 14/07  
Datum Ort Art Antal deltagare
15 maj Skoghall Matchdag  92
30 juni Kil Utvecklingsläger 71
25 augusti Skoghall Öppen samling 74
18 september Kil Utvecklingsläger 90
9 oktober Skoghall Öppen samling 98

Distrikslag Pojkar 14/07  
Datum Ort Art Antal deltagare
15 maj Kil Matchdag  93
1 juli Kil Utvecklingsläger 58
28 augusti Kil Öppen samling 71
19 september Kil Utvecklingsläger 90
9 oktober Kil Öppen samling 99

Breddläger Flickor 13/08   
Datum Ort Art Antal deltagare
28 juni Kil Lägerdag  70
11 september Kil Lägerdag  61

Breddläger Pojkar13/08   
Datum Ort Art Antal deltagare
29 juni Kil Lägerdag  72
12 september Kil Lägerdag  52

Fotbollsdagen Flickor 12/09   
Datum Ort Art Antal deltagare
4 september Kil Dag  98

Fotbollsdagen Pojkar 12/09   
Datum Ort Art Antal deltagare
5 september Kil Dag  94 
 
Målvaktsträning Zon F/P   
Datum Ort Art Antal deltagare
15 april Arvika Träning  10
20 september Karlstad Träning  37
13 september Sunne Träning  14
27 september Karlskoga Träning  12

INTERNATIONELLA DOMARUPPDRAG UNDER 2021

Lovisa Johansson
Datum Match Plats Kategori
2 februari Frankrike - Schweiz Metz, Frankrike Landskamp (4:e)
3 mars Chelsea - Athletico Madrid London, England Champions League (4:e)
24 mars Barcelona - Manchester City Barcelona, Spanien Champions League (4:e)
10 juni Sverige - Frankrike Uddevalla Dam U23 trenations (4:e)
12 juni Frankrike - Finland Munkedal Dam U23 trenations (4:e)
15 juni Sverige - Finland Munkedal Dam U23 trenations (4:e)
2 oktober Nederländerna - Slovenien Venray, Nedelränderna WU 17
5 oktober Tjeckien - Nederländerna Uden, Nederländerna WU 17 (4:e)
22 oktober Slovenien - Wales Lendava, Slovenien VM-kval
10 november Barcelona - Hoffenheim Barcelona, Spanien Champions League (4:e)
30 november Kosovo - Albanien Prishtina, Kosovo VM-kval
8 december Chelsea - Juventus London, England Champions League (4:e)
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JUBILEUM OCH UTMäRKELSER
Under 2021, har följande utmärkelser delats ut:

ESKILSäTERS IF 90 år 2021-11-13
VFF:s representant: 
Sara Carlsson
VFF:s 90-årspresent: 
Glaspjäs
SvFF:s färtjänsttecken i silver
Simon Blom
VFF:s diplom:
Gunnel Olsson
VFF:s förtjänsttecken i silver:
Erik Kullander
Gunnel Olsson
Marianne Olsson
VFF:s förjänsttecken i brons:
Fredrik Andersson
Jörgen Eriksson
Erik Kullander
Marianne Olsson

FBK Karlstad 50 år 2021-11-20
VFF:s representant: 
Lars Gösta Elofsson
VFF:s 50-årspresent: 
Standar 
SvFF:s 50-årspresent: 
Silverplakett
VFF:s färtjänsttecken i guld:
Lars Göransson 
Ulf Johansson
VFF:s diplom:
Ulf Björklund
Peter Bäckstrand
Lars Göransson 
Ulf Johansson 
Stefan Larsson
VFF:s förtjänsttecken i silver:
Bjarne Andersson
Tomas Andersson
Hasse Axelsson
Peter Bäckstrand
Lars Göransson
Stefan Karlsson
Stefan Larsson
VFF:s förjänsttecken i brons:
Bjarne Andersson
Tomas Andersson
Hasse Axelsson
Peter Bäckstrand 
Björn Carlsson
Stefan Karlsson
Stefan Larsson
SvFF:s ungdomsdiplom
Björn Carlsson
Ulf Eriksson
Nils Magnusson

IK Viking FK 110 år 2021-11-25
VFF:s representant: 
Håkan Lindh
VFF:s förtjänsttecken i silver:
Tomas Arnoldsson
Daniel Jansson
Håkan Lindh
VFF:s förjänsttecken i brons:
Tomas Arnoldsson
Daniel Jansson
Håkan Lindh

UTMäRKELSER från SvFF
SvFF:s förtjänsttecken i guld:
Alf Karlsson Immetorps BK 
SvFF:s förtjänsttecken i silver
Kenneth Spetsmark Eskilsäters IF & VFF
Åge Zetterberg Fiskeviks IF
Bengt-Göran Pettersson IFK Ås
Sveneric Skoglund IFK Ås
Henric Burak Kronans FK & VFF

Årets domare:
Christer Nyman Karlstad DK 
 
Årets pojkspelare:
Edvin Edwall Degerfors IF

Årets flickspelare:
Ida Henriksson Degerfors IF

Stipendium ur
Boo Backlundhs minnesfond:
Adina Jansson Säffle SK

Jubileum och utmärkelser
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