
Motioner till årsmöte 2021-02-25 
IFK Norrköping 
 
Enligt stadgarna i IFK Norrköping ska motioner inkomma senast fyra (4) veckor före 
årsmötet. För 2021 inföll senaste datum för att skicka motion den 28 januari.  
 
IFK Norrköping hade den 28 januari fått tre (3) motioner skickade till anvisad adress i 
kallelsen. En av de skrivelser som skickats in som motion är att anse som ett 
yrkande till valberedningen varför denna vidareförmedlades till valberedningen. 
Övriga motioner, samt styrelsens svar, bifogas nedan. 
  



Motion 1 - 2021 
 
Till IFK Norrköpings styrelse  
 
 
FÖRSLAG 
Med stöd av 16 § IFK Norrköpings Fotbollsklubbs stadgar föreslår jag, i 
egenskap av medlem i IFK Norrköping, att årsmötet 2021 ger föreningens 
styrelse i uppdrag att detta år beställa en staty av Ove Kindvall som ska 
placeras på eller vid PLATINUMCARS ARENA samt att uppkalla en arenaläktare 
med Oves namn.  
 
SKÄL 
Ove Kindvall avancerade från IFK:s barn- och ungdomsverksamhet till IFK A 
där han etablerade sig 1962–66. Efter en framgångsrik internationell karriär i 
Feyenoord återvände han till IFK A 1971–75. 
 
Bland Oves meriter i övrigt märks bland annat följande 

• Svensk mästare i IFK Norrköping 1963 
• Allsvenskans främste målskytt 1966 
• Guldbollen 1966 
• Nederländsk mästare med Feyenoord 1969 och 1971 
• Nederländsk cupmästare i Feyenoord 1969 
• Nederländernas främste målskytt 1968, 1969 och 1971 
• Svenska Dagbladets guldmedalj 1969 
• Seger i Europacupen med Feyenoord 1970 
• 144 matcher i Feyenoord – 129 mål 
• 43 matcher i svenska A-landslaget – 16 mål  
• Deltagande i svenska landslaget i VM i fotboll 1970 och 1974  
• Invald 2008 i Svensk Fotbolls Hall of Fame  

Flera duktiga fotbollsspelare har visserligen under årens lopp utbildats från början i 
IFK Norrköpings barn- och ungdomsverksamhet och avancerat till IFK A och vidare i 
internationella sammanhang. Samtliga förtjänar uppmärksamhet på olika sätt.  
 
Ove Kindvall har emellertid genom sitt avancemang och succéartade insatser i 
föreningen, svenska landslaget och Nederländerna i särskilt hög grad bidragit till 
IFK:s goda rykte och renommé nationellt och internationellt.  

Hans insatser förtjänar därför att hedras utöver det vanliga. 
 
 

Norrköping den 16 januari 2021 

 

Magnus Elving  



Styrelsens svar på motion 1 
Styrelsen ställer sig positiv till att hedra Ove Kindvall och hans karriär på det sätt som 
motionären föreslår. Styrelsen anser dock att frågan om eventuell staty bör utredas 
då det innebär en del följdfrågor som ska tas ställning till före ett beslut kan ske. 
Däribland bygglov, kostnader och eventuellt ytterligare statyer i framtiden för 
tongivande spelare i IFK.  

Styrelsen föreslår således att frågan bordläggs och att styrelsen får i uppdrag att 
utreda frågan och att återkomma med förslag senast till nästa årsmöte (2022).  
 

 
  



Motion 2 – 2021 
 
Hej! 
  
Jag föreslår härmed att IFK Norrköping återigen väljer ordförande för perioden ett år, detta är 
kutym i svenskt föreningsliv. Vidare kan det, med hänvisning till den senaste tidens turbulens 
i klubben, tyckas sunt att en ordförande inte "sitter för säkert" på sin position. Jag förstår att 
årsmötet kommer att välja ordförande efter rådande stadgar så vid ett bifall skulle ändringen 
således ske vid nästa tillfälle ordförande ska väljas. 
  
Vänligen bekräfta mottagandet av denna motion, jag tog den mailadress jag kunde hitta på 
en annars ganska svårnavigerad hemsida. 
  
Med kamratliga hälsningar 
Johan Ydregård 
 
  



Styrelsens svar på motion 2 
 

Föreningens stadgar medger val på 1-3 år för ordförande. Stadgeändringar ska 
röstas igenom vid två efterföljande årsmöten varför en eventuell förändring träder i 
kraft först 2022. Styrelsen delar motionärens synpunkt om att det kan vara bra att 
ansluta till övriga föreningslivet samtidigt som nuvarande stadgar kan bidra till 
kontinuitet i styrelsen.  

Motionen ligger inom ramen för nuvarande stadgar varför ingen åtgärd är nödvändig 
för att välja ordförande på ett år. Styrelsen avser därför att lämna över denna motion 
till föreningens valberedning för övervägande inför kommande nomineringar så att de 
kan ta ställning till antal år.  

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.  

 


