MOTION nr 3
Avsändare: Medlemmen Tryggve Pederby
Styrelsens yttrande över förslaget gällande att bevara föreningars suveränitet
Motionärens bakgrund: Det finaste som finns i svensk fotboll är att alla lag är medlemsstyrda men
detta är inte något som endast ska gälla för klubbarna i toppen av seriesystemet utan det måste vara
en självklarhet för alla klubbar på alla nivåer. När Hammarby såg till att IK Frej blev Hammarby
Talangfotbollsförening så visade dem tydligt att alla inte har samma syn på medlemstyrda föreningar.
Det dem har gjort i detta fall är att verka för att en medlemstyrd förening ska i stället bli deras B-lag.
Detta är något som Sirius inte borde följa utan något som vi borde motverka.
Motionärens förslag: Att årsmötet beslutar att representanter för IK Sirius Fotboll inte ska sitta i
någon annans fotbollsförenings styrelse eller på något annat slag försöka ta kontroll över en annan
förenings styre eller identitet. Sirius ska även verka för att SvFF skaffar ett starkare regelverk emot
detta.
Styrelsen föreslår:
Att årsmötet avslår motionen
Styrelsens utlåtande:
Medlemsstyrda föreningar har via föreningsdemokratin en direkt påverkan avseende vilka som sitter
i föreningens styrelse. Varje förening har med andra ord kraften, via sina medlemmar, att välja vilka
som ska representera dem i en styrelse. Det är den enskilda klubbens medlemmar och ingen annan
som väljer klubbens styrelse.
Styrelsen för Sirius Fotbolls uppfattning är att vår förening inte ska medverka till att personer som
representerar IK Sirius FK inte ska kunna delta i andra fotbollsföreningars styrelser. Det finns många
tillfällen då det av naturliga skäl uppstår situationer där representanter för IK Sirius FK vill kunna
arbeta i en annan fotbollsförenings styrelse, utan att det på något vis hotar klubbens suveränitet. Ett
exempel på det är när en person som representerar Sirius fotboll också vill engagera sig i en annan
fotbollsklubb som dennes barn är aktiv i.
Styrelsen för Sirius Fotboll finner därför inte att motionens förslag blir tillämpbar för att uppfylla
målet, då det även skulle kunna innebära inskränkningar i flera fall där det är uppenbart att det inte
är relevant med motionens syfte om bevarade av en förenings suveränitet.
Styrelsen kommer under året att undersöka via SEF och SvFF om detta är en fråga som aktualiserats
genom anmälda fall och huruvida det pågår något arbete för att stävja det, gärna med metoder som
träffar mer rätt på målet. Återrapportering av detta kommer att ske till medlemmarna senast vid
nästa årsmöte.
Skulle suveräniteten hotas i IK Sirius kommer styrelsen för Sirius Fotboll att ta hjälp av SvFF för att
skapa riktlinjer och ett tydligt regelverk.

