
 

På förra årsmötet lämnade styrelsen för Supporterklubben Änglarna in en motion mot införande av 

VAR och yrkade; 

– att IFK Göteborg Fotboll aktivt tar ställning mot införandet av VAR inom svensk fotboll, 

genom att rösta mot alla eventuella sådana förslag i de beslutande organ som IFK Göteborg 

Fotboll deltar i. 

– att IFK Göteborg Fotboll aktivt arbetar inom Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) för att också övriga anslutna föreningar aktivt ska ta 

ställning mot införandet av VAR inom svensk fotboll. 

– Att IFK Göteborg Fotboll aktivt arbetar med att få SEF och SvFF att verka för att avskaffa 

användandet av VAR inom europeisk (Uefa-arrangerad) fotboll. 

Styrelsens svar (årsmötet 2020) – vi yrkar på avslag men med tydliga villkor för detsamma 

– Motionen fångar upp en aktuell fråga där vi idag kan konstatera att VAR i dess nuvarande 

former inom olika förbund och ligor fungerar uselt. IFK Göteborg delar i många hänseenden 

motionens farhågor om att VAR förstör den publika upplevelsen och spelets ”flow”. Å andra 

sidan är VAR ett faktum när Sveriges landslag och svenska klubbar spelar internationell 

fotboll, vilket gör frågan väldigt komplex.  

– Svensk Elitfotboll och de 32 medlemsklubbarna i Allsvenskan och Superettan beslutade i 

januari i år att noggrant utreda frågan om huruvida VAR skall införas i svensk elitfotboll eller 

ej. Klubbarna är eniga om att de vill ha ett väl genomarbetat underlag innan man tar ställning 

för eller mot. 

– I denna utredning vill man också ge olika intressenter tid att hinna ta del av underlaget innan 

beslutet, så att exempelvis föreningarnas medlemmar och andra intressenter kan göra sina 

röster hörda. Utredningen skall göras i samverkan med SvFF under hela 2020 och fram till 

hösten 2021. Först därefter kommer beslut att tas, vilket innebär att ett eventuellt VAR 

tidigast kan införas till säsongen 2022.  

– IFK Göteborg vill med kraft deltaga i denna utredning och först analysera för- och nackdelar 

med VAR innan ställningstagande. 

– IFK Göteborgs slutliga ställningstagande kommer att beslutas på ett medlemsmöte med 

underlag från den utredning som nu startas.  

Ska vi vara en förening för alla? 

På årsmötet våren 2019 beslutade vi medlemmar i IFK Göteborg Fotboll att starta ett damlag. 

Beslutet om hur detta skulle göras – genom en sammanslagning med annan elitklubb eller nystart 

och etablering i lägsta serien – sköts fram till ett extra årsmöte på hösten samma år. En arbetsgrupp 

tillsattes och fick i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som presenterades inför det extra 

årsmötet. Där skrev de bland annat att: “IFK Göteborg (Fotboll) anser att frågan ligger i linje med den 

värdegrund som finns inom föreningen vilken uttrycker att IFK Göteborg (Fotboll) skall vara en 

förening för alla. Detta oaktad etnicitet, socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning eller 



 

könstillhörighet.” Styrelse och ledning föreslog att starta ett damlag i den lägsta serien och arbeta 

långsiktigt för en organisk tillväxt och klättring i seriestystemet. Man rekommenderade också att 

damlaget efter två till tre år skulle lämna föreningen för att starta en egen. Medlemmarna biföll 

bägge dessa förslag. 

Här vill vi stanna till. Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram underlag för beslut om hur damlaget 

skulle startas och drivas. I underlaget är man tydlig med att IFK Göteborg Fotboll ska vara en förening 

för alla. Man väger alternativet att starta laget från grunden mot att gå samman med en annan 

förening och kommer fram till att det bästa alternativet är det förstnämnda. Något liknande 

beslutsunderlag finns inte i frågan kring om damlaget ska vara en del av föreningen över tid eller 

separeras från nuvarande IFK Göteborg Fotboll. Där står inte ett ord om hur detta skulle göras, hur 

föreningarna eventuellt ska samarbeta och om detta betyder att några av Sveriges mest 

framgångsrika flicklag ska tvingas ut ur IFK Göteborg Fotbolls akademi.  

Är det här verkligen vad vi vill – att dela föreningen i två? Samtidigt som konkurrenterna AIK och 

Hammarby de senaste åren gått åt motsatt håll och slagit ihop herrar och damer till en förening. Hur 

kom vi fram till detta?  

Att medlemmarna går på styrelsens linje är mer regel än undantag i föreningen, och underlaget som 

presenterades för medlemmarna som grund för beslutet var bristfälligt. Därför är det inte konstigt 

att styrelse och ledning fick igenom sitt förslag. Men vad fanns det egentligen för skäl att välja en 

lösning med två könssegregerade föreningar? Den enda kommentaren som gjordes kring detta i 

underlaget är att det ska “skapa bästa förutsättningar för framtiden”. Hur och varför damlaget skulle 

klara sig bättre utan vår förening utvecklades inte. 

Efter att ha pratat med representanter från styrelsen har vi förstått att det här inte var vad styrelse 

och ledning i första hand ville. Det var en kompromiss som togs fram eftersom man fick känslan att 

medlemmarna annars hade röstat ner starten av damlaget. Här ställer vi oss igen frågade. För det 

första var beslutet ATT starta ett damlag redan taget av ett enhälligt årsmöte. För det andra så hade 

någon, likt IFK Göteborg Futsal, kunnat starta en ny förening i alliansföreningen även utan IFK 

Göteborg Fotbolls medgivande.  

Om vi nu ska ha två könssegregerade fotbollsföreningar är frågorna många. Skall föreningen vi är 

medlemmar i då byta namn till IFK Göteborg Herrfotboll? Kommer de framgångsrika flicklagen 

behöva lämna IFK Göteborg (Herr)Fotbolls akademi? Vilka andra delar av organisationen kommer 

samarbeta? Sälj? Kommunikation? Hur ska man som medlem välja förening? När familjen sitter vid 

köksbordet och ska betala in nästa års medlemsavgift, väljer då mamma och döttrarna IFK Göteborg 

Damfotboll men pappa och grabbarna herrföreningen? 

Flera av oss som undertecknar denna motion arbetar med marknadsföring. Vi har ingen tvekan om 

att klubben varumärkesmässigt vinner på att vara en förening för alla. Skulle du fråga Volvos, SKF:s 

eller Nikes marknadschef om de hellre sponsrar en klubb med både herr- och damlag eller en som 

bara är för killar är det inte svårt att räkna ut vad svaret hade blivit. Organisatoriskt borde 

synergierna också vara många. Varför ha två hemsidor, två klubbhus, två marknadschefer eller två 

akademichefer?   

Stötestenen för många är nog ekonomin. Föreningen har hittills inte presenterat några siffror för hur 

mycket klubben tjänat eller förlorat ekonomiskt på att driva ett representationslag på damsidan. På 

sikt är vi som sagt övertygade om att en damsatsning med IFK Göteborgs starka varumärke har alla 

möjligheter att bli en tillgång för klubbens ekonomi. Oavsett detta så är fördelningen av resurser och 



 

relaterade frågor inte unika för oss. Varför skulle inte vi kunna hantera dem när Malmö, 

Hammarby och AIK kan? 

På tal om Malmö: 2007 gjorde de vad vi nu är på väg att göra. Damlaget blev en egen förening och 

det tog inte lång tid innan den nya föreningen bytt namn till LDB Malmö. När de ett par år senare 

blev FC Rosengård var kopplingen till moderföreningen Malmö FF så gott som borta. Samma sak 

skulle kunna hända oss. Och i ett sådant scenario finns det absolut ingenting vi 9 000 medlemmar i 

IFK Göteborg (Herr)Fotboll kan göra åt saken.  

I dagsläget och under de närmaste åren så spelar vårt damlag inte i eliten och kostar således inte 

många kronor att driva. Däremot ger laget marknadsavdelningen större möjligheter att dra in pengar 

till klubben. Hur förutsättningarna ser ut när damlaget blir ett elitlag har vi ingen aning om. 

Publiksiffrorna kan mycket väl ha ökat och storklubbarna på kontinenten kan ha börjat betala många 

miljoner även för lovande damspelare. Ett eventuellt beslut om att dela föreningen i två borde därför 

skjutas på framtiden och då fattas på mer välinformerade grunder än vi har att tillgå i dag. 

Med bakgrund av ovanstående önskar motionärerna att årsmötet beslutar om att: 

Häva beslutet att separera damlaget från föreningen. 

Jakob de Tobon (20123268) 

Ekim Caglar (202004210) 

Begmohammed Derakshande-Tomadj (20161510) 

Jens Hallberg (20150590) 

Åke Josephson (19950326) 

Jakob Márky (20150898) 

Johan Nerman (20112520) 

Adrian Pihl Spahiu (20134004) 

Marcus Söderlund (20123255) 

 

Enligt tidigare beslut ska damverksamheten avskiljas till en egen sektion från första januari 2022. Jag 

vill hävda att det är för tidigt – och det är inte ens självklart om detta alls ska ske. Det är för tidigt 

eftersom den motion som från början låg till grund för inrättandet av ett damlag, Sofia Bohlins och 

Sebastian Stenmans motion från 2018, tydligt talade om ett seniorlag. Något sådant har vi ännu inte.  

Om spelarna stannar kvar kommer två av dem i år att vara juniorer (födda 2002), resten av laget är 

ungdomsspelare. Även om de ifjol formellt sett spelat i en seniorserie (division 4) och delar av 

truppen kommer att spela i en seniorserie i år i division 3 är de fortfarande inte ett seniorlag. Vi har 

inga seniorspelare, och kommer tidigast att ha det 2022. Över huvud taget är damverksamheten 

alltför nystartad, och alltför mycket är oklart vad gäller exempelvis långsiktig inriktning, finansiering 

och rekrytering, för att det ska vara rimligt att den redan nästa år ska stå på egna ben. Att separera 

verksamheten går också mot den tendens som finns bland våra konkurrenter bland storklubbar på 

herrsidan (AIK, Hammarby och Häcken) som tvärtom tar in damverksamheten i 

huvudklubben/bolaget.  

Jag yrkar därför: 

- Att frågan om bildandet av en separat damsektion bordläggs tills vidare. 



 

- Att den av styrelsen bildade arbetsgruppen ska reda ut frågetecken och återrapportera 

till medlemmarna, för att medlemmarna ska kunna ta ett välinformerat nytt beslut 

gällande frågan om en separat damsektion (på ett kommande årsmöte).  

Mats Deland (Mnr 20206029) 

I enlighet med tidigare årsmötesbeslut utreds frågan om bildandet av en separat damsektion av ett 

särskilt tillsatt styrelseutskott. Oavsett hur det går med den frågan, är det många saker av stor vikt 

som bereds i den gruppen, exempelvis ekonomiska frågor och förhållandet till sponsorer. Det är av 

vikt att utskottet är så välinformerat som möjligt, och det är också av vikt att de som i första hand 

berörs av besluten har möjlighet att utöva något inflytande. Det vore åtminstone ett steg på vägen 

mot den arbetsgrupp ”brett sammansatt av representanter från exempelvis IFK:s organisation och 

intresserade medlemmar” som det talas om i Bohlins och Stenmans motion.  

Jag yrkar därför: 

- Att en av damlagets spelare utsedd representant adjungeras till utskottet möten, med full 

insyn.  

- Att utskottets möten hålls på tider där det är möjligt för spelarrepresentanten att delta.  

Mats Deland (Mnr 20206029) 

När nästa årsmöte hålls är pandemin förhoppningsvis besegrad, och det är möjligt att träffas i en 

lokal igen för att hålla möte. Samtidigt visar erfarenheten från medlemsmötet i november, och 

sannolikt även vårt årsmöte, att möjligheten att delta digitalt gör att många fler kan vara med och 

utöva den föreningsdemokrati som är en så viktig del av vår verksamhet. Många av föreningens 

medlemmar bor inte i Göteborgsområdet – att vi har medlemmar och supporters över hela landet är 

en av de saker vi är stolta över. Andra bor i staden men kommer ändå inte ifrån, till exempel 

eftersom de är hemma med sina barn (ibland kanske bara den ena föräldern kan gå fast båda är 

medlemmar). Det finns åtskilliga praktiska problem med digitala möten, eller möten som kombinerar 

på så sätt att några sitter en lokal och andra är med genom digitala kanaler. Men dessa problem går 

att lösa och framtiden ligger i ett bredare deltagande och modernare former för 

föreningsdemokratin.  

Jag yrkar därför  

- Att årsmötet tar ett principbeslut om att det i fortsättningen ska vara möjligt att delta i 

årsmöten och medlemsmöten via digitala kanaler  

- Att styrelsen får i uppdrag att se över om stadgeändring behövs för att kunna genomföra 

detta beslut, samt om det behövs ta fram förslag på nödvändiga stadgeändringar för att 

genomföra detta för beslut.  

Mats Deland (Mnr 20206029) 

 



 

Barn 0-10 år 

I den ålderskategorin har vi inte jättemånga medlemmar (3,5% av totalen). Därför föreslås möjligheten att 

sälja en “Välkommen till världen-gåva” (perfekta dop-presenten) där det nyfödda barnet blir medlem upp 

till 10 års ålder för 1500 istället för ordinarie 2500 kronor. Förhoppningsvis fortsätter dessa medlemmar 

sedan sitt medlemskap även upp i vuxen ålder. 

Priset 150 kronor/år blir isf samma som för pensionärer. 

Familj 

För att bli fler och få in mer pengar till klubben föreslås ett familjemedlemsskap. Alla familjemedlemmar 

som bor i samma hushåll kan för en fast summa bli medlemmar i IFK Göteborg Fotboll. Detta kommer 

kosta som två medlemsavgifter (700 kronor).  

Vi har nu 126 hushåll som betalar mer än 700 kronor i medlemsavgifter om året. Däremot tusentals 

hushåll där det ännu bara bor en medlem, så här finns en möjlighet att få in extra pengar i 

medlemskassan samtidigt som medlemsantalet kan öka rejält.   

Med bakgrund av ovanstående önskar motionen att årsmötet beslutar om att: 

- Medlemskap till barn under 10 år kan rabatteras i paritet med pensionärspriser (om 10 års 

medlemsskap tecknas under första levnadsåret). 

- Att familjemedlemskap till samma pris som två fullprismedlemsskap tillåts. 

Jakob de Tobon (Ständig Medlem 20123268) 

 


