MOTION nr 5
Avsändare: Medlemmen Tryggve Pederby
Styrelsens yttrande över förslaget om bettingbolag
Motionärens bakgrund: Fotboll och betting är något som alltid hänger ihop. Eller det är vad
bettingbolagen vill att vi ska tänka. Vid varje reklampaus, vid varje försnack, vid varje Facebookinlägg påminns vi om de senaste oddsen och att det inte är värt att kolla på fotboll utan att satsa
pengar på matchen. Alla elitklubbar ber sina supportrar att registrera konton på Unibet för att deras
inkomst är beroende av hur det går i Hemmaklubben. Samtidigt har ungefär 340 000 svenskar någon
grad av spelproblem enligt Folkhälsomyndigheten. Vi har även en liga där spelare springer runt med
spelbolags loggor på brösten samtidigt som de själva har grova spelproblem. Jag anser att vi som
förening måste visa att fotboll och betting inte är synonymer.
Motionärens förslag: Att årsmötet beslutar att IK Sirius Fotboll inte ingår i några nya avtal med
bettingbolag samt att som medlem i SEF och SvFF verkar för att dessa organisationer inte i lika hög
grad förlitar sig på bettingbolags pengar.
Styrelsens föreslår:
Att årsmötet avslår motionen
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen är väl medvetna om spelmissbruk och håller med motionären att det finns om problematik
runt det.
Idag har såväl SEF som SvFF bettingbolag som samarbetspartners. Exklusivt sponsoravtal har tecknats
av SEF (1 januari 2020) och innebär att Unibet är huvudsponsor för Allsvenskan och Superettan, ett
avtal som löper under tolv år (6+6).
IK Sirius FK har inget eget befintligt avtal med något bettingbolag. Det finns avtalsrättsliga
omständigheter genom vårt medelsmskap i SEF som gör att vi som enskild klubb inte får ingå egna
avtal med bettingbolag och det kan tidigast omprövas när befintligt avtal med Unibet löper ut.
Framgent kommer styrelsen för Sirius fotboll verka för att samarbetspartner är hållbara och agerar
på ett ansvarsfullt sätt, oavsett bransch.

