
Styrelsens svar på motioner från Claes Cardell 

avseende stadgeändring avseende §25. 

 

Styrelsen i Boo FF yrkar avslag på Claes Cardells motion nr 1 med följande motivering:  

På Boo FFs extra årsmöte 2014-11-11 antog årsmötet en ny utvecklingsmodell för hur 

fotbollsverksamheten i Boo FF ska bedrivas. Den nya utvecklingsmodellen är resultat av det 

arbete som gjorts av en av ordinarie årsmöte 2014 beslutad arbetsgrupp. Föreningen arbetar 

numera efter denna modell.  

Boo FFs övergripande målsättning är att få så många spelare som möjligt att fortsätta med 
sin idrott. I Boo FF ska det finns plats för alla barn och ungdomar som vill spela fotboll 
oavsett nivå, talang eller ambition. Vår verksamhet ska genomsyras av glädje och 
kamratskap. Verksamheten ska förena individuell utveckling och skapande av lagkänsla. 
Utvecklingsmodellen ska ge möjlighet för spelarna att hålla på med fotboll så länge de 
önskar, och verksamheten ska bidra till att de vill stanna längre.  
 
I en förening finns spelare med olika grad av intresse för och engagemang i fotbollen. 
Ambitionen är också att individen ska kunna hålla på med fler idrotter än fotboll. Ett 
mångsidigt idrottande gagnar alla idrotter. Utvecklingsmodellen ska ta hänsyn till och främja 
graden av intresse, engagemang och ambition så att fler kan hålla på längre, dvs. så många 
som möjligt så länge som möjligt. Modellen ska främja både de som vill ha fotbollen som sin 
första idrott, till de som nöjer sig med en träning i veckan. Och både de som vill växla upp, 
eller växla ner sin fotboll.  
 
Det är mot denna bakgrund föreningen bedriver fotbollsverksamhet på olika nivåer. 
Föreningen erbjuder dock alla som vill extra träningar från 10 års ålder oavsett nivå och 
tillgodoser därmed olika grad av engagemang.   
 
Styrelsen i Boo FF yrkar att Claes Cardells motion 2 lämnas utan åtgärd med följande 
motivering: 
 
Motion 2 innebär ingen förändring av §25 i jämförelse med dagens stadgar. 
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