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Ordföranden har ordet 

Ännu ett fotbollsår kan läggas till handlingarna och det finns mycket att glädjas åt när vi blickar tillbaka 

på 2022. Boo FF befäster sin ställning som Sveriges femte största fotbollsförening och det ökade 

medlemsantalet visar att allt fler vill engagera sig i föreningslivet. Att vi har ca 3 000 spelare (varav mer 

än 34% är kvinnor), att våra populära sommarfotbollsläger hade närmare 650 deltagare och att 

föreningens omsättning för 2022 är högre än någonsin är ytterligare tecken på att vi är det självklara 

valet för fotboll i Nacka. 

Vi är stolta över vår förening, men inte nöjda. Med individen och föreningen i fokus vill vi framåt. Med 

hjälp av vår nya klubbdirektör Jörgen Alevad har vi under 2022 fortsatt att få ut föreningens strategi i 

verksamheten. Vi vill till exempel lägga ökat fokus på att vidareutbilda våra duktiga tränare, både 

genom externa och interna kurser, och vi ser redan nu att föreningens tränare har börjat förmedla ny 

kunskap till våra spelare. Välutbildade tränare ger välutbildade spelare! 

Det är med stor glädje vi också kan konstatera att allt fler barn vill börja spela fotboll i Boo FF. Vi gör 

vad vi kan för att låta dem leva ut sina fotbollsdrömmar hos oss och hjälper varandra att utvecklas, 

oavsett nivå. Som exempel kan nämnas vår nystartade satsning på ”Introfotboll”, där vem som helst 

mellan 8-14 år är välkommen att prova på fotboll i vår verksamhet. Konceptet kan kort och gott 

beskrivas som en succé. 

Jag vill också passa på att nämna några ord om det arbete styrelsen har lagt ner under året på att fånga 

upp medlemmarnas synpunkter kring vår verksamhet. Föreningen genomförde en medlemsenkät 

under våren 2022 och vi fick in över 500 svar med konstruktiva synpunkter. Stort tack för ert 

engagemang! De synpunkter som kommit in har bildat underlag för diskussioner inom styrelsen och 

kansliet, och som mynnat ut i nya värdeord som definierar vår förening. Mer information om detta 

kommer inom kort. 

Jag vill avslutningsvis rikta ett tack till alla medlemmar och samarbetspartners för stödet under året. 

Vi hoppas att ni vill fortsätta vara en del av Boo FF även framåt. Vi har mycket kvar att åstadkomma 

och se fram emot. Och vi vill ständigt utvecklas, tillsammans är vi bäst!  

 

Stefan Alvén, Ordförande i Boo Fotbollsförening 
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Målsättningen med Boo FF:s verksamhet 

Boo FF:s övergripande målsättning är att få så många som möjligt att fortsätta med sin idrott. I Boo FF 

ska det finnas plats för alla barn, ungdomar och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition. 

Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och kamratskap. Verksamheten ska förena individuell 

utveckling och skapande av lagkänsla.  

Vi sätter barn och ungdomar i fysisk rörelse genom fotbollen, vi är friskvård för barn och ungdomar. Vi 

är samtidigt en plats att komma till som är något annat än skola och hemmiljö. Vi är en plats där man 

kan vara sig själv och en plats att drömma och utvecklas. 

Styrelsen och kanslipersonalen har under 2022 arbetat med att omsätta den under 2021/2022 lagda 

strategisk inriktning i konkret verksamhetsplan och handling.  

Fokuset på utbildning som en viktigt del för att säkra en fortsatt attraktiv fotbollmiljö ligger kvar och 

under året har ett antal utbildningar genomförts i föreningen. Bla annat arrangerades under mars 2022 

en utbildningsdag för hela föreningen ledare. 

Styrelsen vill också att våra fotbollsspelare ges möjlighet att spela i Boo FF så länge som möjligt. Det 

ligger i linje med föreningens värdegrund som anger att det "ska finnas plats för alla barn, ungdomar 

och äldre som vill spela fotboll oavsett nivå eller ambition". Det innebär att det också ska finnas plats 

för våra junior- och seniorspelare. För vissa av dem passar det bättre att spela i de division 5- och 6-lag 

som är kopplade till Boo FF, andra vill spela högre upp. Istället för att spelare som vill lite mer ska 

behöva åka till andra föreningar och kommuner vill vi erbjuda även dem en utvecklande plattform i 

Boo FF. Men då behöver vi representationslag som deltar något högre upp i seriesystemet. 

När styrelsen och kansliet har analyserat var Boo FF befinner sig i "ekosystemet" och vilka konkurrenter 

som finns i vår omgivning, har vi gjort bedömningen att en realistisk målsättning för de närmaste åren 

är att försöka nå div 2 med vårt herrlag och Elitettan med vårt damlag. Vi ska fortsätta sträva efter 75 

% egenfostrade spelare i våra representationslag. Dessa Nackabaserade A-lagsspelare blir naturliga 

marknadsförare och förebilder för yngre spelare i kommunen, vilket vi tror gynnar föreningens 

återväxt. 

En förutsättning för Boo FF:s verksamhet är att föreningen kan engagera sina föräldrar i de olika 

arbetsuppgifter som verksamheten kräver såsom tränare, lagledare, hjälpa till med bemanning i vår 

cafeteria på Boovallen och vid genomförandet av egna arrangemang.  

Fotbollsutbildningen ska i största möjliga mån drivas utifrån den enskilde individens ambition. Detta 

innebär bl.a. att vi strävar efter att erbjuda verksamhet med utgångspunkt från den enskilde spelaren. 

Vi betonar dock att fotboll är ett lagspel och att lagets gemensamma utveckling också är viktig. Vår 

strävan är att erbjuda alla våra spelare en hög utbildningskvalitet som möjliggör utveckling, träna 

förmåga att hantera utmaningar och stimulera till en långvarig positiv relation till fotbollen. 
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Föreningen verkar också för att erbjuda en helhet som inte bara omfattar utbildning i fotboll. Våra barn 

och ungdomar ska också lära sig att leva ett hälsosamt liv genom att äta god och näringsrik kost och 

säga nej till alla former av droger. Föreningen betonar också vikten av gott kamratskap och arbetar 

mot alla former av mobbning på och utanför fotbollsplanen. 

En förening för alla 

Det är viktigt att manifestera att vi är en förening för alla. För ung som för gammal. Både för den som 

endast vill spela fotboll en dag i veckan och för den som lever sin fotboll och spelar 5-6 gånger per 

vecka, vi har plats i vår föreningen för alla oavsett bakgrund och intressnivå.  

För att fortsätta att sträva mot vår vision om att vara en föreningen för alla så behöver vi både fortsätta 

göra intsteget till fotbollsmiljön enkelt och kravlöst, men vi behöver också fortsätta driva den så kallade 

professionaliseringen av vår fotbollsmiljö för de som vill ännu mera. Det skall finnas alla förutsättningar 

att utvecklas till sin fulla kapacitet här nära sin hemmamiljö. 

Vår utvecklingsmodell 1:a lag 

Utvecklingslagens verksamhet är kärnan och grunden i vår verksamhet. Av våra drygt 3 000 spelare 

deltar merparten i utvecklingslagens verksamhet. Alla spelare som vill träna och lära sig att spela 

fotboll ska ges möjlighet att göra detta från 5 års ålder. Lagens verksamhet, från 7-8 år, bygger på 

föräldrars engagemang och på att föräldrar verkar som tränare och ledare. För förstalag och senriorlag 

tillsätts.arvoderad tränare, vissa utvecklingslag anlitar också arvoderade tränare i större utsträckning 

för att få avlastning och stöd i utvecklingen av sina lag. 

För att ge spelare möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar såsom ambition och 

talang, ges alla som så önskar möjligheten att delta i uttagningar till 1:a lag från 13 års ålder. Att vara 

med i ett 1:a lag innebär att det ställs höga krav på träningsnärvaro samt egenskaper som beskrivs i 

Boo FF:s spelarutvecklingsplan, bland annat vilka moment en spelare ska klara av vid en viss ålder. 

Attityd och intresse är också viktiga faktorer. 

På flicksidan har föreningen initierat ett koncept där fokus ligger mer på spelarens mognad än på ålder. 

Tanken bakom att sudda ut åldersgränserna i den s.k. F1-gruppen finner stöd i forskning som visar att 

om man grupperar idrottare baserat på fysisk mognadsstatus istället för ålder kan ungdomar utmanas 

på nya sätt vilket kan ge en mer mångsidig och långsiktig utvecklingsmiljö. Detta är något vi tror skapar 

bra förutsättningar att utveckla och utmana spelarna mot målet att utbilda nästa generation A-

lagsspelare. Motsvarande upplägg på pojksidan är inte aktuellt att införa under 2022 men såväl den 

indelning som sker på pojk- och flicksidan är något som styrelse och kansli löpande utvärderar. 

Vår junior- och seniorverksamhet ska spegla de målsättningar vi sätter upp för 1:a lagen på 

ungdomssidan. Vår målsättning är att ha junior- och seniorverksamhet på nivå som attraherar spelare 

med samma ambition och kunskapsnivå som vi har i vår ungdomsverksamhet. 
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Vår målsättning är att alla tränare i utvecklingslagen skall vara utbildade på rätt nivå så att spelarna i 

lagen får rätt förutsättningar och kvalitativ träning. De spelare som vill och har ambitionen ges 

möjlighet att rotationsträna med 1:a lagen i åldersgruppen samt att delta i en gemensam mix-serie.  

Rotation mellan ungdom- och seniorverksamhet kan ske när som helst under året i såväl träning som 

match. Initiativ tas av ansvariga tränare tillsammans med fotbollsansvarig. Ansvariga tränare ska alltid 

vara kontrakterade direkt av föreningen, detta gäller våra 1:a lag och seniorlag. 

VERKSAMHETEN 2022 

Allmänt 

2022 var föreningens fyrtioandra verksamhetsår. 

Boo FF är Sveriges femte största fotbollsförening och Nacka kommuns största förening. Under 

verksamhetsåret har föreningen haft 3631 medlemmar (föregående år 3 593) , varav ca 3 000 spelare 

och där mer än 34 % var kvinnor. 2022 hade vi mer än 700 ledare (lagledare, tränare och 

värdegrundsledare/ungdomsinstruktörer) i föreningen där nästan 30% var kvinnor.  

I början av 2022 togs kvarvarande restriktioner kopplat till pandemin bort. Fotbollen vara en viktig 

faktor under pandemin för att få ungdomar i fortsatt rörelse och när restriktionerna släppte så fanns 

en stor längtan i föreningen att komma tillbaka till matchspel, cuper och delta i arrangemang. 

Totalt har det under året varit 11 300 sammankomster med totalt 142 711 deltagartillfällen. 

Vidare har 157 lag från föreningen (58 flicklag, 98 pojklag och 1 mixlag), deltagit i S:t Eriks-Cupen. 

I seniorserier, och kvalserier har 8 lag deltagit. 

Under futsalsäsongen 22/23 har 16 ungdomslag och 1 seniorlag deltagit. 

I vår verksamhet har vi spelare från knattar till senior ända upp till gåfotbollsspelare. 

Året har präglats att framåtanda och en tydlig inriktning att vara en förening för alla. 

Några saker att lyfta lite extra är: 

Introfotboll 
 

Historiskt sett så har vi haft svårt att få in spelare på kö till föreningen i den takt som krävs, vilket 

medfört att barn som vill spela / testa att spela fotboll ibland inte fått möjligheten att göra det 

alternativ har stått i kö väldigt länge. 

Under 2022 startade ett nytt koncept upp under namnet ”introfotboll”. Som namnet antyder så 

innebär det introduktion till fotbollsspel. Under lättillgängliga former har barn & ungdomar 8 till 14 år 

fått prova på fotbollsspel. Fokus har varit på glädje, grundläggande fotbollsmoment och spel. Från 



6 

 

 
Boo Fotbollsförening organisationsnummer: 814000-5656 

introfotbollen har vi sen lyckats slussa vidare ett tiotal spelare in i ordinarie lagverksamhet, medans 

andra har trivts bra med att fortsätta inom introfotbollen. Konceptet har varit väldigt uppskattat och 

har stärkt vår vision om att vara en fotbollsförening för alla. 

 

Öppen verksamhet för flyktingar 
 
Med hjälp av bidrag från Nacka kommun så genomförde vi från juni till oktober en öppen 
fotbollsverksamhet för flyktingar, verksamheten leddes av våra två ukrainska damspelare Tanja och 
Bella. 
Verksamheten var mycket uppskattad och skapade en välkommen samhörighet för familjer som 
kommit till Nacka under svåra förhållanden. 
 

X-camps 
 
För att fortsätta möta behovet av träning med extra fokus och kvalitet så genomförde vi under 
augusti och december 2022 X-camps, där vi under ledning våra välutbildade förstalagstränare 
genomförde fokuserad träning för de som vill lite extra. 
Det här är även det en viktig del att vara en förening för alla, de spelare som vill träna extra ska 
kunna göra det med hög kvalitet på hemmaplan. 

 
Förlängd knatteskola 
 
Under 2022 förlängde vi fotbollsskolan för våra 6-åringar med fem ytterligare tillfällen för dom som 
ville fortsätta träna fotboll ända fram till höstlovet. 
Detta var mycket uppskattat och mer än 100 barn tog chansen att förlänga fotbollsäsongen 
ytterligare. 

 

FOTBOLLSVERKSAMHETEN  

Boo FF:s Fotbollslekis för 5-åringar hade under hösten 2022 totalt 216 deltagande barn under totalt 10 

tillfällen. 

Boo FF:s Knatteskola för 6-åringar hade totalt 280 deltagande barn. Knattarna genomförde 10 

träningspass.  114 barn valda även att fortsätta i den förlängda fotbollsskolan med 5 extra träningspass 

under senhösten. 

Knatteskolan och Fotbollslekis sysselsatte drygt 70 ungdomsledare.  

Föreningens 1:a lags verksamhet har under året omfattat 175 spelare från 13–18 år.  
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Boo FF:s läger 

Fler än 640 barn deltog i Boo FFs traditionsenliga sommarläger på Boovallen i juni och augusti. Två 

veckor av fotbollsglädje under ledning av fler än 80 ungdomledare 

Som tidigare så har också samarbete med Svenska Fotbollsakademin (SvFA) fortsatt i form av  olika 

camper under året där också barn från andra föreningar deltar.  

Nytt för i år var också att vi de sista dagarna av sommarlovet arrangerade ett extra läger under ledning 

av våra välutbildade förstalagstränare. Konceptet döptes till Boo FF X och fick väldigt bra återkoppling 

från deltagarna. Konceptet har sen fortsatt i form av vintercamp och X träning i tältet från november 

och framåt. 

Nackamästerskapen 

Nackamästerskapen 2022 arrangerades under två helger i oktober För åttonde året var detta ett 

samarrangemang mellan de fem största föreningar i Nacka, Järla IF FK, Saltsjöbaden IF, Sickla IF, Älta 

IF och Boo FF. Totalt deltog drygt 360 lag där Boo FF medverkade med med mer än 100 lag. De 

ingående föreningarna i Nackamästerskapen har beslutat att arrangera Nackamästerskapen även 

2023. 

Flick- och damlag 

Damlaget fortsatte sin goda utveckling och lyckades efter en väldigt fin säsong att vinna sin Divison 1 

serie. Det tillkom ett antal nya spelare inför säsongen 2022 och det var bra drag runt damlaget hela 

året med pubilk och engagemang. I och med förstaplatsen så fick damlaget kvala för spel i Elitettan 

över två matcher mot IK Rössö Uddevalla. Tyvärr så slutade kvalet med förlust för vårt unga damlag 

och fortsatt spel i Division 1 under 2023, men nyttiga erfarenheter skapade genom kvalspelet. 

Lagen inom F1 verksamheten gjorde väldigt många fina prestationer under året där några av 

höjdpunkterna var seger i Gothia i klassen Flickor 13, att F17 laget tog sig vidare till slutspelet i F17 

serien och väldigt fina prestationer i samtliga sanktanserier. 

Samtliga flicklag i Boo FF, från de allra yngsta till våra damlag, gjorde fina insatser och bidrog starkt till 

att föreningen fortfarande har så många aktiva flickor samt är en av landets största föreningar på 

flicksidan. 

Boo FK, som startades säsongen 2020, slutade tre i division 5. Boo FK har fått in några yngre spelare i 

truppen under året och skapar möjlighet för flera flickspelare att fortsätta längre med sin fotboll. 
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Pojk- och herrlag 

Det unga herrlaget lyckades med det stora målet under 2023 som var att behålla den nyvunna platsen 

i division 3. Division 3 serien som laget spelade i under 2022 blev oerhört jämn och laget slutade till 

slut på negativ kvalplats. Väl i kvalet så övertygade laget dock stort med tre raka segrar och fortsatt 

plats i division 3 kommande säsong. 

Förstalagen på pojksidan gjorde många fina prestationer under året där några av höjdpunkterna var 

att P16 laget tog sig vidare till slutspelet i P16 serien och några fina resultat i cuper samt fina 

prestationer sanktanserierna. 

Under året att vi haft väldigt många lag i spel i S:t Eriks-cupen där våra utvecklingslag har representerat 

vår föreningen över hela storstockholm med glädje och fotbollskunnande. 

Tränare 

På tränarsidan har vi fortsatt utvecklingen med många utbildade och skickliga ledare. I många fall unga 

ledare som kommer från de egna leden. 

För att bygga en ännu starkare verksamhet i föreningen är utbildning av våra ledare en högt prioriterad 

satsning, där föreningen som långsiktigt mål strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna även 

för våra ideella ledare att få en så pass bra utbildning som möjligt.  

Representation 2022 

Landskamper 

Under 2022 representerade Annika Svensson Sveriges landslag. 

Landslagssamlingar 

Under 2022 representerade Tuva Ölvestad, Annika Svensson och Estelle Raspe på några av 

landslagssamlingarna. 

Regionalt läger 

Ottilia Nässelkvist, Moa Ekman,  Dante Palmkvist, Emil Ström Nykvist, Oscar Willis och Vilgot Åström 

medverkade i ett regionalt matchläger i SvFF:s regi. 
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StFF:s distriktlagssamlingar 

Under året har följande spelare medverkat i StFF:s distriktsamlingar: Vendela Saving, Greta Ståhl, Tuva 

Ölvestad, Ottilia Nässelkvist, Moa Ekman, Agnes Wadeborn, Estelle Raspe, Mira Kempe, Mirelle Horn 

Hagliden, Elsa Ljung, Vilma Erlandsson, Klara Ahnberg, Clara Törner, Alma Hellesand, Felicia 

Danneman, Nora Boldt, Tilde Zander, Hanna Borell, Ella Hay, Dante Palmkvist, Vilgot Åström, Emil 

Ström Nykvist, Noel Larsson, Noah Molin, Oscar Willis, Adam Larsson, Svante Mikes, Charlie Asp, Max 

Nilsson, Alexander Papadopoulos, Vidar Agneborg, Joel Zucco, Marko Malmgren 

Målvaktsträning 

Målvaktsträningen i föreningen fortsatte att vara på en hög nivå under ledning av Kristoffer 

”Poppen” Björklund och Kristin Oscarsson. Fler än 80 målvakter medverkade på våra olika 

målvaktsträningar under året. 

Gåfotboll, 55 år och äldre 

Efter att helt ha blivit inställd under 2021 pga pandemin så startade äntligen gåfotbollen igång igen 

under 2022. Gåfotbollsgruppen har träffats veckovis på Boovallen för att spela, fika och umgås. Laget 

har spelat cuper och bjudit in motståndare till träningsmatcher på Boovallen.  

UTBILDNINGAR 

Under 2022 har vi fortsatt erbjuda våra ledare och spelare en bred utbildning med hög kvalitet i allt 

från att utbilda våra ungdominstruktörer, nyutbilding av ledare för nya lag och fortbildning av våra 

befintliga ledare.  

ORGANISATION 

Föreningens kansli har under året varit organiserad enligt följande. 

I inledningen av året: 

Den dagliga operativa verksamheten leddes av föreningens Klubbchef: Liv Sahlberg,  

efter styrelsebeslut övertogs anvaret för att som t.f. klubbchef leda verksamheten av Thomas Forslund. 

Jörgen Alevad kom in som ny klubbdirektör 1:a juni. 

Varje åldersgrupp har haft en fotbollsansvarig på kansliet utifrån följande indelning: 

Åldersgrupp PF 5 - 8 år: Jeanette Eriksson 

Åldersgrupp PF 9 – 12 år: Mika Grote och Lukas Kroon 

Åldersgrupp P 13–senior: Andreas Bild  
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F 07- senior första lagsverksamhet: Markus Saving 

Chefstränare F 07- senior första lagsverksamhet: Vinzent Lopez 

F07-senior: Andreas Bild 

Ansvarig för träningstider och övrig administration: Sofia Fransson  

Ansvarig för utbildningsverksamheten: Mika Grote 

Ansvarig för material, cafeteria och drift av anläggningen: Caroline Küttim Diaz 

Antalet kontrakterade tränare har under året varit 25. 

En omorganiation genomfördes under hösten 2022 och sattes i verket from 1/11 2022. 

Den viktigaste drivkrafterna till omorganisationen var: 

• Behov att omforma verksamheten till att vara mer närvarande ute i lagens 
fotbollsverksamhet 

• Distribuera utbildningansvaret ut i respektive sportansvar för att få ännu mer praktisk 
effekt av utbildningar 

• Renodla flick resp pojk verksamheten för ökat fokus och effektivitet 

• Möjliggöra ökade resurser till barnverksamheten (5-8 år) 

• Minska på adminstration 

Efter omorgisationen ser organisationen ut så här: 

Verksamheten leds av Jörgen Alevad som klubbdirektör 

Mikael Dahlin, Material, inköpshantering, kommunikation och övrig adminstration 

Barnverksamheten 5-8 år hade under slutet av 2022 en vakans men har nu under inledningen av 

2023 tillsatts med: 

Cesar Sequiera, Sportchef barn 5-8 år (pojkar & flickor) 

Sebastian Saving, Sportchef barn barn 5-8 år(pojkar & flickor) 

Pojkverksamheten: 

Andreas Bild, Sportchef Herr och pojk 9+ 

Mika Grote, Huvudinstruktör pojk 9+ 

Niclas Johansson, Chefstränare pojk 9+ 
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Flickverksamheten: 

Markus Saving, Sportchef Dam och flick 9+ 

Vinzent Lopez, Chefstränare flick 9+ 

Sponsring och kommunikation 

Att skapa förutsättningar för att fortsätta öka våra intäkter genom sponsring och samarbetspartners 

har varit ett prioriterat område under året och kommer vara ett fortsatt viktigt område framåt. 

Vi har skapat några nya sponsorsamarbeten under året, där det stora tillskottet är Forefront Consulting 

Group, och vi har också arbetat med att vidareutveckla vår profil och kommunikation under året. 

En ny sponsorkommitée har skapats som jobbar med sponsorfrågorna. 

Ekonomi 

Vi finansierar vår verksamhet med medlemsavgifter och verksamhetsavgifter. Stat och kommun är 

också stora och viktiga finansiärer. Målet är alltid att de finansiella intäkter och bidrag återförs till den 

årliga verksamheten, utan avkastningskrav.  

Intäkter uppgick till 14 755 tkr (exklusive lagkassor) och årets resultat uppgår till 186 tkr.  

För mer utförlig finansiell information se årsredovisningen som är upplagd på föreningens hemsida. 

Material 

Föreningens materialleverantör är sedan 2016 Adidas och Intersport och vårt avtal sträcker sig fram 

till 2025. I inledningen av 2022 var det relativt mycket problem med leveranser och leveranstider på 

material i svallvågorna av pandemin, men har under året blivit bättre igen. 
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STYRELSEARBETE 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 14 protokollförda sammanträden. Följande personer 

valdes att ingå i styrelsen av årsstämman 2022: 

Stefan Alvén(ordförande) 
Joakim Lidfeldt (v ordförande) 
Marta Hafzelius (kassör) 
Mathias Jonsson 
Elin Rennerfelt 
Vendela Lantz 
Malin Johansson 
Kristin Oscarsson 
Jenny Thörner 
 

Styrelsen har under året arbetat efter den verksamhetsplan och strategi som arbetats fram under 

2021/2022. 

Anläggning 

Boovallen har fortsatt begränsingar efter den tidigare domen kopplat till buller. Styrelsen och 

klubbdirektör träffar kontinuerligt kommunledningen och fritidsförvaltningen för att samverka och 

påverka skapande av nya idrottsytor. Kommunens huvudplan är att skapa nya ytor på Källtorp i 

Hellasgården och i Ramsmora. 

AVSLUTNING 

Styrelsen i Boo FF vill avslutningsvis tacka alla medlemmar, spelare, ledare, föräldrar och personal på 

kansliet för ett mycket gott arbete under 2022.  

 

Saltsjö-Boo 2022-03-18 

 

Styrelsen i Boo FF 

 

 


