
PROTOKOLL Årsmöte 29 Februari 2020 
MALMÖ BEACHVOLLEY CLUB 
 
Mötet öppnas kl 16:33 
 
1. Röstlängd för mötet fastställd till: 55 röstberättigade medlemmar. 
 
 
2. Valda till ordförande och sekreterare för mötet 
Ordförande: Oskar Odén 
Sekreterare: Mariell Nyman 
 
 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Justerare: Frida Jantell, Hanna Jisser 
Rösträknare: Vegard Limstrand, Emma Henriksson 
 
 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: JA, samtliga deltagare 
 
 
5. Fastställande av dagordningen: JA, samtliga deltagare 
 
 
6. Presentation av verksamhetsberättelse/plan 2019-2020: 
 
 
MEDLEMMAR 
Statistik över föreningens medlemmar ligger stabilt på ca 400 medlemmar. Årets 
föreningsrapport som styrelsen redovisar till Malmö Stad visar på 71% tjejer i klubben. Vi har 
ökat med cirka det dubbla antalet medlemmar på barn- och ungdomssidan (0-25 år), från 2018, 
vilket vi är extra nöjda över. Under 2017 fallerade vårt medlemssystem som har försvårat allt 
från medlemsregister till fakturering. Det har varit en lång process med att hitta ett nytt 
medlemssystem som fungerar optimalt för vår klubb och sport, men vi har precis startat upp 
med det nya. Detta kommer våra medlemmar främst märka skillnad på i form av 
närvarorapportering via app.  



(Tom ruta samt ca antal på totalen då medlemssystem saknats) 

 
 
TRÄNING 
Vårterminen 2020 har inletts med en tränarworkshop med Simon Dahl som klubben bekostat för 
våra tränare. Detta var mycket uppskattat och en fortsättning planeras inför sommaren. 
Tack riktas speciellt till alla tränare och de som tar ett större tränaransvar än nödvändigt.  
Träningen under 2020 kommer sedan fortsätta i samma anda som tidigare år. Vi vill fortsätta 
utveckla MBC tränarstab genom utveckling och utbildning, däribland med hjälp av 
tränarworkshops. Även sommarträningen utomhus på Malmö IP kommer fortsätta, samt vår- 
och höstträningen inomhus på Hyllie Sportcenter  
 
Diskussion förs kring hur vi ska lösa tränarbiten, då vi under de senaste terminerna har svårt att 
få våra medlemmar till att ställa upp och vara tränare till alla våra grupper. Det är störst 
utmaning att tillsätta tränare för de högre grupperna.  
 
 
BARN OCH UNGDOM 
Vi växer på barn och ungdomssidan vilket troligtvis beror på vårt engagemang och de events vi 
håller för allmänheten. 
 
Exempel på events som vi har deltagit i under året är Kul i Malmö “prova på” där vi under en av 
dagarna hade 160 barn och ungdomar som kom och provade på beachvolleyboll. Ett annat 
exempel är Olympic day som hålls under en helg i juni, samt Urban Beach som håller på under 
hela juli månad. Samtliga evenemang är välbesökta med nyfikna barn och ungdomar som vill 
prova på sporten. 

 
På träningssidan för barn och ungdomar har vi under året ökat med fler barngrupper och med 
fler ungdomsgrupper. Gruppindelningen sker efter nivå och ålder. Höstterminen avslutades med 
en julavslutning där både föräldrar och syskon var med och tävlade och det var en mycket 
lyckad tillställning. 
 



Under sommaren 2019 representerade flera av våra spelare MBC på tävlingar, det var flera lag 
som tog medaljer i junior SM. Vi riktar ett extra stort grattis till dessa ungdomar! 
 
Under 2020 vill klubben fortsätta med de marknadsföringsevent som nämnts ovan. Vi vill även 
sätta ihop en “Barn&Ungdomskomitté” för att hjälpa till med tankar & idéer och utveckling av 
verksamheten. En av tankarna inför året är att titta vidare på Volleybompa (ett koncept inom 
inomhusvolleyboll för de allra minsta barnen), om detta är något som vi skulle kunna använda 
oss av. Det finns även planer på att ha specifika träningsworkshops för våra barn- och 
ungdomstränare för att ge dessa mer kunskap och bli mer nischade på barn- och 
ungdomsträning. 
 
 
TÄVLING 
Tabellen visar tävlingsinfo för 2019 samt, för jämförelse, 2018. 
 

 Dam-18 Dam-19 Herr-18 Herr-19 

Antal lag 88 119 132 158 

Lag/tävling 9,8 9,2 11,0 10,5 

Inställda 5 2 2 0 

 

Under de senaste åren har det genomförts ett par stora förändringar av tävlingsansvariga i 
klubben. En förändring är att vi nu har obligatoriska tävlingsledare istället för frivilliga. Det 
innebär i praktiken att de satsspelare som inte har fått ett träningsuppdrag under året blir 
utplacerade som tävlingsledare de helger under sommaren som vi har tävlingar. De tävlingar vi 
har inomhus under höst- och vårterminen leds istället av en av de tävlande som då sätts som 
tävlingsledare. Anledningen till det är att dessa tävlingar ofta är mindre och kräver mindre 
organisering.  

Klubben har under ett par år sett att det är många nya medlemmar som inte vill eller vågar börja 
tävla. Därför sattes MBC Rookie Camp upp. Ett event där nya medlemmar fick spela en 
“provturnering” och gamla medlemmar fanns på plats för att stötta och hjälpa till med allt från 
spelet i sig till hur man dömer. Detta var mycket uppskattat och vi kommer ha samma event 
inför utomhussäsongen även i år.  

Malmö Urban Beach Volleyball Cup är ett av klubbens återkommande event som under 2019 
fick göras kraftigt reducerat då vi inte fick några bidrag för eventet detta året.  

Inför 2020 har det påbörjats en ansökan till Swedish Beach Tour (SBT), Oskar Odén är tilldelad 
projektledare för eventet. En bidragsansökan är inskickad till Malmö stad och vi inväntar 
besked. Därefter kan en större planering för eventet påbörja.  



Styrelsen känner att det är oklart huruvida Urban Beach Cup är genomförbart under samma år 
som ett eventuellt Swedish Beach Tour event då det är mycket arbete med planering och 
genomförande för respektive event. Styrelsen söker en projektledare som kan driva Urban 
Beach Cup. 

Under flera år har Svenska Volleyboll Förbundet sagt att det ska komma en ny programvara för 
tävlingar för att förenkla för både tävlingsansvariga och tävlingsledare. Detta är dock inte klart 
än men förbundet säger att det närmar sig. 

Vi vill rikta ett tack till våra sponsorer Ana Soranson och Volleytours som sponsrat med priser till 
våra turneringar under 2019. 

 
SANDHALL & UTOMHUSPLANER 
Klubben har under flera år tittat på möjligheterna att få en ny eller större hall. En utbyggnad på 
Hyllie Sportcenter är inte möjlig. Enligt Fritidsförvaltningen (Malmö stad) så finns det markyta på 
Lindängen med plats för en hall med 6 planer, hyran för marken kan bli reducerad av 
kommunen men de går inte in med pengar i ett eventuellt hallbygge. Vi har kontaktat banken för 
möjligheterna till ett lån, dessvärre beviljas inte banklån till ideella föreningar. Frågan bevakas 
fortlöpande. 

Styrelsen har fått preliminärt besked om att beachvolleybollplanerna vid Malmö IP kommer att 
tas bort under hösten 2020. Malmö stad har beslutat att det kommer genomföras markändringar 
på området då det inom kort planeras att byggas skola, cykelbana och plats för diverse 
idrottsaktiviteter. Rivning av det intilliggande parkeringshuset pågår. Troligtvis kommer klubben 
kunna hålla i sommarträningarna på IP trots pågående markändring. Det pågår en dialog mellan 
ordförande och fritidsförvaltningen i syfte att bevaka vårt intresse och förslag om att bygga en 
större sandlåda i framtiden. Det har samtidigt lagts fram ett förslag från fritidsförvaltningen om 
att bygga fyra nya banor vid Hästhagens IP istället. Detta är en finansiell fråga och pågående 
dialog finns även här. 

Sanden på Hyllie Sportcenter innehåller kisel vilket innebär att det är viktigt att vi alla hjälps åt 
att underhålla sanden, då det är farligt att andas in när det dammar upp under spel. Vi har fått 
installerat bevattning och det görs en påbackning till våra medlemmar om att inte glömma bort 
att vattna banorna innan och efter träning.  
 
 
 
 
 
 
 
 



EKONOMI: 

 
Budgeten hålls för året. På grund av höga hyreskostnader till Hyllie Sportcenter och utbetalning 
av arvoden till våra tränare går vi med en förlust under inomhussäsongen. Detta räddas upp 
under sommaren med utomhusträningen. MBC har en ambition om att gå med vinst varje år och 
följa budgeten, främst för det långsiktiga målet att kunna bygga en egen inomhushall. Skulle vi 
behöva ställa in utomhusträningen under sommaren innebär det att vi kommer behöva se över 
avgifterna för träning under vinterhalvåret.  
 
 
7. Mötesordföranden citerar delar av revisorns berättelse: 
 
“Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i foreningen for att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Jag anser att 
min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 
 
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag 
tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.” 
  
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser:  
→ JA, samtliga deltagare 
 
 
 



9. Fastställande av medlemsavgift 

● Barn/Ungdom (upp till 21 år) 50 kr medlemsavgift och för de som önskar en licensavgift, 
då totalt 150 kr 

● Vuxen 450 kr medlemskap + licens. Går ej att dela upp efter beslut på 2019 årsmöte 

 
 
10. Val av ny Styrelse: 

Ordförande: Karl Bacos (omval) 

Ekonomiansvarig: Litza Bäckström (2:a året) 

Träningsansvarig: Malin Åkerberg (nyval) 

Träningsansvarig: Tomas Kesek (2:a året) 

Barn- och ungdomsansvarig: Hanna Jisser (2:a året) 

Tävlingsansvarig: Elin Mattsson (nyval) 

Tävlingsansvarig:  Emma Henriksson (nyval)* - inkommit som förslag från styrelsen efter 
valberedningens förslag 

Sekreterare: Mariell Nyman (omval) 

Kommunikationsansvarig: Anna Paulin Rosell (nyval)  

 
Övriga poster: 
Suppleant 1: Niklas Johansson (2:a året) 

Suppleant 2: Vegar Limstrand (nyval) 

Suppleant 3: Johanna Falk (nyval)* - inkommer som förslag under årsmötet. 

 
Valberedning:  
Ordförande: Caroline Andersson (nyval) 

Anders Bergmark (omval) 

Peggy Thornström (nyval)* - inkommer som förslag under årsmötet.  

 

Revisor: 
Sofi Häckter (nyval) 

 
Godkänns:  
→ JA, samtliga deltagare 
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