
 

 

Motioner inkomna till IFK Norrköping årsmöte 2022 
Norrköping Enligt stadgarna i IFK Norrköping ska motioner inkomma senast fyra (4) veckor före 
årsmötet. För 2022 inföll senaste datum för att skicka motion den 28 januari. IFK Norrköping hade 
den 1 februari fått fem (5) motioner skickade till anvisad adress i kallelsen. Styrelsens svar på 
motionerna för årsmötets behandling finns bifogat nedan. 

 
Motion nr. 1 Ändring av stadgar 21 § - publicera årsmötesprotokoll 
 
Förslagsställare: Roland Johansson (Ständig medlem) 
 
Förslag 
När nuvarande styrelse tillträtt utlovade den nye ordföranden transparens. Av detta har vi inte 
sett så mycket mer än tidigare. I bl. a. ett avseende är transparensen lika obefintlig nu som 
tidigare. 
 
På föreningens hemsida finns under rubriken OM IFK en punkt kallad Protokoll och Handlingar. 
Från alla år f.o.m. 2016 finns bara årsmöteshandlingarna utlagda. Inga protokoll alls. 
 
För mig och många medlemmar är det av intresse att kunna kontrollera att årsmöten är 
protokollförda på sätt som korrekt avspeglar fattade beslut. Jag motionerar därför att årsmötet 
fattar beslut om ett tillägg till föreningens stadgar 21 § Ärenden vid årsmötet. Tillägget föreslås 
lyda: 
 
”Protokoll förda vid årsmöte och extra årsmöte skall vara justerade inom 14 dagar. Protokoll 
skall därefter omgående läggas ut på föreningens hemsida.” 
 
Förutsatt årsmötet fattar beslut enligt ovan föreslår undertecknad att årsmötesprotokollen från 
2016 och framåt läggs ut. Det är ibland av intresse att kunna gå tillbaka och se tidigare beslut och 
se styrelsernas sammansättning och vilka som varit revisorer och medlemmar i valberedningen. 
 
Styrelsen svar på motionen:  
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår förslaget av skäl som nedan. 
Styrelsen tackar för motionen och kan förstå att det finns visst intresse att ta del av protokoll från 
årsmötet. Styrelsen ser däremot inte någon möjlighet att lägga ut föreningens årsmötesprotokoll 
på föreningens öppna hemsida. Däremot kommer styrelsen att ta fram en redogörelse med en 
sammanfattning från mötet och lägga ut på hemsidan av de frågor och de beslut som fattades vid 
mötet.  
 
 
 
 
  



 

 

Motion nr. 2 Ändring av stadgar 15 § - tidpunkt för årsmöte  

Förslagsställare: Tommy Jonsson  

Stadgeändring angående tidpunkt för årsmöte enligt 15 §  

STADGAR för den ideella föreningen IFK Norrköpings Fotbollsklubb med hemort i 
Norrköping. Bildad den 29/5 1897  

Nuvarande text är:  

ÅRSMÖTET, EXTRA ÅRSMÖTE OCH INFORMATIONSMÖTE  
15 § Tidpunkt, kallelse  
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av 
februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.   
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas 
medlemmarna,  eller kungöras i ortspressen och på föreningens hemsida. Vidare skall 
kallelse jämte förslag till  föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.   
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 
annan  förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar 
skall det  anges i kallelsen.   
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 
budget  samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall på 
föreningens  hemsida finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet. 

 
 

Förslag till ändring/justering  
Undertecknad föreslår en liten ändring av första raden där februari ändras till mars, enl. nedan.  

15 § Tidpunkt, kallelse  
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars 
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av 
styrelsen (förslaget är således att februari ändras till mars, i övrigt oförändrat)  

Konsekvens vid bifall:  
Föreningen får en bättre och lugnare arbetsordning och kan välja fritt ifall årsmötet ska 
vara i  februari som tidigare eller under mars månad om det skulle vara fördelaktigare av 
olika  anledningar, detta utan att behöva frångå vad stadgarna säger. 

 
Styrelsen svar på motionen:  
Styrelsen stödjer förslaget av skäl som nedan. 
Vid årsmötet ska bland annat årsredovisningen för föreningen godkännas. I och med att 
föreningen växt och kraven på ekonomisk redovisning genom åren ökat är tiden idag kort mellan 
att årsredovisning kan färdigställas och årsmöte ska hållas. En ändring av möjligheten av att hålla 
årsmöte även under mars månad underlättar denna process.  



 

 

 

Motion nr. 3 Arenan - angående hybridgräs på Parken 
 
Förslagsställare: Marcus Carlsson 
 
När Idrottsparken byggdes om inför 2009 så valde kommunen då att lägga in konstgräs som 
underlag på arenan för att kunna få ut mer nyttjandetimmar på Parken. Fler seniorlag och 
ungdomsföreningar skulle ges möjligheten att använda Parken. 
Tidigare har ett byte till naturgräs varit otänkbart då klubben varit uppbunden av att kunna 
erbjuda en viss mängd nyttjandetimmar på Parken, vilket en naturgräsmatta inte kunde leva 
upp till. Hindren var och är många, samt komplicerade. Nu är det snart 2022 och 
förutsättningarna har förändrats med exempelvis anläggningen på Himmelstalund och 
hybridgräsets intåg på marknaden 
Motionen yrkar på: 
● Att styrelsen, med hänsyn till att det är en komplex fråga, skall utreda hur ett byte till 
hybridgräs på Parken skulle kunna vara möjligt. 
● Att styrelsen tar fram en tidsplan för när hybridgräs så snabbt som möjligt ska kunna 
läggas in på Parken. 
● Att styrelsen tar sig an uppdrag med målet att hybridgräs skall vara våra 
representationslag nya underlag framöver. 
● Att styrelsen presenterar resultatet av detta för föreningens medlemmar i samband 
med årsmötet 2023 
 
Styrelsens svar på motionen:  
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår förslaget av skäl som nedan. 

Hybridgräs klassas som ett förstärkt naturgräs som förlänger säsongen på hösten och kan börja 
nyttjas tidigare på våren. Nyttjandetiden för hybridgräs är mellan 400 - 600 tim/år och för 
konstgräs mellan 1500 - 2000 tim/år. 

Numera är säsongen längre och utnyttjandet av konstgräsplan mer omfattande, både för 
matchspel och träning för 4 a-lag. Konstgräset ger lagen möjlighet till bra match- och 
träningsmöjligheter året runt. Dessutom används planen för flera ungdomslag. 
Konstgräsanläggningen på Himmelstalund används för en växande ungdomsverksamhet och har 
inte fullplansmått. Övriga faciliteter är inte dimensionerade för a-lagsverksamhet. 

IFK har ett långsiktigt avtal med Norrköpings kommun där IFK:s herrlag disponerar planen för 
träning och match till en fastlagd årlig kostnad. Norrköping kommun har enligt avtal, och för en 
kostnad, rättighet att hyra ut planen till andra lag som önskar utnyttja planen.  

IFK kan inte, utan att skriva om avtal med Norrköpings kommun, ta beslut om hybridgräs. Beslut 
om hybridgräs skulle öka IFK:s kostnader och minska möjligheterna till kvalificerad träning och 
matchspel året runt och styrelsen stödjer därför inte förslaget. 

 

  



 

 

Motion nr. 4 Arenan - Tifo på Curvan 

Förslagsställare: D.E representant från PTG 

I dagsläget så finns det reklam framför Curva Nordahl dels på innerplan framför läktaren men även 
på räcket till läktaren. Detta är en sak som försvårar jobbet för oss i Pekings Tifogrupp (PTG). Dels 
att vi inte kan göra tifon eller banderoller som hänger uppe under matchen då dessa måste hängas 
på räcket. Under föregående säsong gjordes detta en gång men det fick tas ner på grund av att det 
skymde reklamen. Jag anser även att de stora tifo koreografierna förstörs av reklamen på 
innerplan, mestadels på grund av att bilderna på dessa koreografier inte blir lika bra när man ser 
reklam framför tifot.  

Jag skulle vilja att Årsmötet förbjuder reklam framför Curva Nordahl framförallt på räcket till 
läktaren. Jag tror att detta kan leda till att våra tifo koreografier får en större spridning vilket i sin 
tur förhoppningsvis gör att fler blir intresserade av kulturen i klacken. Som sedan köper årskort till 
Curva Nordahl och kompenserar för den tappade inkomsten för reklamen.  

Styrelsens svar på motionen:  
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår förslaget av skäl som nedan. 
 
Styrelsen intäkter per säsong varierar något med under en normal säsong drar reklamen in cirka 
700-800.000 kr på ytorna totalt sett varav cirka 300.000 kr på den inre delen.  IFK är också 
tvingade att ha viss reklam på innerplan som är upphandlad av SEF men även genom längre avtal 
med huvudpartners. Styrelsen tackar för initiativet och fortsätter gärna diskussion med våra 
supportrar om att ytterligare förbättra upplevelsen på Curvan och gällande möjligheten för TIFO. 
 

 

 

 

 
  



 

 

Motion nr. 5 Sport  - VAR inom Svensk fotboll 

Förslagsställare: Marcus Carlsson 

Varför ny motion?  
Till årsmötet 2020 (se bilaga) så skrev jag tillsammans med en annan medlem en motion(Se bilaga 
1) om att motarbeta införandet av VAR(Video Assistant Referee) i Svenskt elitfotboll. Årsmötet 
kom fram till att man skulle avvakta rapporten från SEF(Föreningen Svensk Elitfotboll) innan man 
fattade beslut i frågan.  

Den rapporten släpptes precis efter årsmötet 2021 och sedan dess har det varit tyst från IFK 
Norrköping om hur man tänker kring denna fråga och beslutet från årsmötet.  

Förutom riskerna som anges i föregående motion (Se bilaga 1), så kommer SEF fram till att det 
blir en väldigt stor kostnad för klubbarna.  

Därav föreslår jag med denna motion: 

● Att IFK Norrköping, genom sin plats i Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), arbetar mot att VAR 
eller något liknande videosystem införs i Allsvenskan och Superettan.  
● Att IFK Norrköping genom sin plats i SEF dessutom arbetar för att man från Sveriges sida (SEF 
och SVFF) arbetar mot att VAR används i tävlingar arrangerade av Uefa och FIFA.  
● Att IFK Norrköping öppet tar ställning mot införandet av VAR (exempelvis genom en 
debattartikel på hemsidan och/eller i media).  
 
Styrelsens svar på motionen:  
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår förslaget av skäl som nedan. 

Styrelsen tackar för motionen. I januari 2021 presenterades den utredning av Svensk Elitfotboll 
(SEF) som nämns i motionen. Dock håller FIFA på att utreda en förenklad variant systemet, så 
kallad VAR light. Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) kommer att få ta del av analysarbetet från FIFA 
under mars 2022 och först därefter ge förslag till om det är ett alternativ för svensk fotboll. Frågan 
bevakas även av SEF som kommer att ge sina medlemmar all relevant information när 
analysarbetet är klart. Styrelsen anser därför att det idag är för tidigt att ta ställning i frågan om 
VAR. 
  
 


