
MOTION OM STADGEÄNDRING 

 

För att tydliggöra Boo FF’s inriktning och säkerställa att den policy klubben tillämpar 

avspeglas i stadgarna motionerar jag för en stadgeändring rörande § 25.  

 

BAKGRUND: 

I stadgarna står det idag följande: 

 

INRIKTNING FÖR BOO FF  
§ 25  
Boo Fotbollsförenings verksamhet skall bedrivas på lika villkor för både bredd och elit. Inget 

skall i förhållande till det andra särprioriteras.  

Bredd och elit måste samordnas för att verksamheten på sikt skall bli framgångsrik.  

Strävan skall vara, att spelare i föreningens representationslag i huvudsak skall komma ifrån 

klubbens egen ungdomsverksamhet. 

 

Utöver detta har klubben en tydlig policy som reglerar antalet träningar samt träningstid 

mellan breddlag (utvecklingslag i nya modellen) och utvecklingslag/rep lag (1:a lag i nya 

modellen). Detta innebär att breddlagen inte får samma träningsmöjligheter och villkor som 

utvecklingslag/rep lag.  

 

Nedan följer styrelsens och klubbledningens svar på hur detta följer inriktningen i § 25, detta 

svar från styrelsen och min syn på hur breddverksamheten särbehandlas negativt finns även 

bifogat i sin helhet till motionen. 

 

”När det gäller breddlag och tilldelning så är det viktigt att vi är tydliga med att fördelning 
sker enligt den policy som vi har i klubben när det gäller antal träningar för breddlagen, i 
breddlagen så skall man ha möjlighet att träna olika sporter under hela sin tid i klubben – 
därav är policyn att man får färre antal timmar och tillfällen i jämförelse med Rep samt 
Utv. lag, på det sättet så följs stadgarna i klubben – fördelning sker enligt den policy som 
klubben har och har haft under flera år och som även står i Boo FF´s ledarhandbok”   
 
 Thomas Bodström gm Liv Sahlberg 
 
MOTION: 

För att det inte skall vara otydligt föreslår jag att klubben antingen förbinder sig att anta en 

policy som harmoniserar med stadgarna eller att stadgarna ändras till följande förslag:  

 

Förslag 1. 

 
INRIKTNING FÖR BOO FF  
§ 25  
Boo Fotbollsförenings verksamhet skall inte bedrivas på lika villkor för både bredd och elit. 

Klubbledningen kan genom att fastställa en policy välja att någondera skall särprioriteras.  

Bredd och elit behöver inte samordnas för att verksamheten på sikt skall bli framgångsrik.  

Strävan skall vara, att spelare i föreningens representationslag i huvudsak skall komma ifrån 

klubbens egen ungdomsverksamhet. 



SUMMERING: 

Med Boo FF:s verksamhetsmodell är det idag (11 år gammal) inte möjligt för en ambitiös 

spelare att träna lika mycket fotboll i det lag han tillhör som en spelare som har tagits ut till 

ett 1:a lag. Detta strider uttryckligen mot det som står i stadgarna. Detta medför att en 11-

årig spelare måste byta förening för att kunna spela fotboll på lika villkor som några få av 

klubbens utvalda! Är det så vi vill att klubben skall drivas? Jag vet att det inte är så jag vill att 

det skall vara och jag tror inte att jag är ensam om den uppfattningen.   

 

Om det är så att vi vill att klubbens verksamhet skall bedrivas på lika villkor föreslår jag att § 

25 i stadgarna ändras och stärks upp så att ingen policy eller riktlinje får upprättas som 

medför att särprioritering sker. 

 

Förslag 2. 

 

INRIKTNING FÖR BOO FF  
§ 25  
Boo Fotbollsförenings verksamhet skall bedrivas på lika villkor för både bredd och elit. 

Varken ledare eller klubbledning skall kunna kringå stadgarna genom att fastställa en 

policy/riktlinjer vilken/vilka medför att någondera särprioriteras.  

Bredd och elit måste samordnas för att verksamheten på sikt skall bli framgångsrik.  

Strävan skall vara, att spelare i föreningens representationslag i huvudsak skall komma ifrån 

klubbens egen ungdomsverksamhet. 

 

 

Claes Cardell 
 


