Styrelsens förslag
Förslag till stadgeändringar
Bakgrund
Borttagande av möjligheten att ha juridiska medlemmar
Malmö FF har inga juridiska medlemmar men stadgarna medger möjligheten att ha juridiska
medlemmar. Då Riksidrottsförbundet endast tillåter fysiska medlemmar i idrottsföreningar
föreslår styrelsen att stadgarna ändras i linje med Riksidrottsförbundets bestämmelser. Denna
åtgärd föranleder ändring av § 2 och 10 i MFF:s stadgar.
Ärenden vid årsmöte
Några mindre justeringar av föredragningslistan till årsmötet föreslås. Motiven till
ändringarna är följande:
a) I föredragningslistan för årsmötet saknas punkter om att mötet öppnas och avslutas.
b) Det är lämpligt att uttryckligen ange att endast de delpunkter i punkt 15 (punkt 14 i
nuvarande stadgar) i föredragningslistan som är relevanta för det enskilda årsmötet ska
behandlas och att formuleringarna av punkterna i föredragningslistan ska anpassas
efter vad som är relevant för det enskilda årsmötet.
c) För att föredragningslistan ska stämma överens med 24.1 i stadgarna ändras 15 (iii) i
föredragningslistan till att ”upp till” två suppleanter ska väljas till styrelsen.

Förslag
Understruken text betyder text som läggs till.
Överstruken text betyder text som ska tas bort.
2. SAMMANSÄTTNING
Föreningen består av de juridiska och fysiska personer som har upptagits i
klubben som medlemmar.
10. MEDLEMSKAP
10.1 Föreningens medlemmar indelas i fysiska medlemmar, familjemedlemmar, juridiska
medlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.
10.2 Medlemskap för fysiska, juridiska och familjemedlemmar beviljas av styrelsen eller av den
till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

20. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
20.1 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
5. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt årsredovisning
(resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner som upptas
först under mötet skall behandlas endast i den utsträckning som mötet så medger.
14. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av
(i) ordförande i styrelsen för en tid av två (2) år;
(ii) en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, vilka skall väljas växelvis för en tid av tre
(3) år vid varje årsmöte;
(iii) upp till två (2) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av två (2) år växelvis;
(iv) två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år;
(v) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av tre (3) år, vilka skall väljas
växelvis med val av en (1) ledamot vid varje årsmöte.
(vi) en (1) suppleant i valberedningen för en tid av två (2) år.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutning.
I punkt 15 i årsmötets dagordning ska endast de delpunkter behandlas som är relevanta för det
enskilda årsmötet och formuleringarna av delpunkterna anpassas efter vad som är relevant för
det enskilda årsmötet.

Motioner
Motion angående supportervänligt spelschema
Motion har inkommit om att större hänsyn ska tas till bortalagets supportrar vid planering av
speldagar och speltider i det allsvenska spelprogrammet. Motionen är inlämnad av Hampus
Hansson, Andreas Zaar och Henrik Larsson. Motionen i dess helhet återfinns nederst i
dokumentet.
Motionens yrkande är att Malmö FF ska verka för att bortamatcher spelas på helger, i
synnerhet långväga bortamatcher, att Malmö FF ska utreda vilka speltider som passar bäst ur
ett supporterperspektiv vid vardags- respektive helgmatcher samt att Malmö FF inte ska tillåta
att matcher flyttas till följd av TV-bolagens önskemål.
Motionärerna har i diskussion med styrelsen gett kompletterande information om tolkningen
av motionens yrkanden. Utredningen av vilka speltider som är bäst ur ett supporterperspektiv
syftar på bortamatchers förläggande i tiden. Vidare är motionärerna införstådda med att
hänsyn även behöver tas till andra aspekter än bortalagets åskådare i planeringen av
spelprogrammet. Motionen syftar därför inte till att önskemål från bortalagets åskådare ska
vara avgörande för planeringen utan att dessa önskemål ska tillmätas större betydelse. Det
sista yrkandet avseende TV-bolagens önskemål syftar i första hand till att matcher med redan
utannonserad speltid inte därefter ska flyttas med anledning av TV-bolagens önskemål. Även
om det sista yrkandet är formulerat i termer av att Malmö FF ”aldrig tillåter” är intentionen
med yrkandet inte ett absolut förbud utan att Malmö FF ska verka för yrkandet.
Styrelsen delar i grunden uppfattningen att matcher ska förläggas till en tidpunkt som är
gynnsam för åskådarna, något Malmö FF sedan tidigare tar hänsyn till i de synpunkter
föreningen lämnar i planeringen av spelprogrammet. Såväl hemmalagets som bortalagets
åskådares behov bör vägas in. Därutöver finns sportsliga faktorer, TV-avtalets riktlinjer, att
vissa arenor används av flera lag eller för andra ändamål, andra evenemang i närområdet och
eventuella andra relevanta omständigheter som också behöver beaktas.
Som exempel på en önskvärd sammanvägning av olika önskemål i relation till bortalagets
åskådare kan följande exempel användas. Om TV vid en helgomgång ska direktsända två
matcher, dessa två matcher är Östersund–MFF och Örebro–Djurgården och den ena ska gå på
söndagen och den andra på måndagen är det lämpligt att, om inga andra avgörande
restriktioner finns, välja att förlägga Östersund–MFF på söndagen.
För att ha god kännedom om vilka speltider åskådare föredrar är det önskvärt att löpande
analysera åskådarnas önskemål och att även i detta avseende analysera såväl hemmalagets
som bortalagets åskådares synpunkter. Sådana analyser gör Malmö FF löpande, i synnerhet
avseende våra hemmamatcher. Styrelsen anser vidare att matcher med utannonserad speldag
och speltid inte bör flyttas om det inte finns extraordinära skäl. Om en match kan komma att
flyttas av sportsliga eller andra skäl ska det i normalfallet anges i samband med att speltiden
utannonseras.

Styrelsen förordar att årsmötet beslutar i motionens anda med följande något modifierade
formulering.
Malmö FF ska:
• verka för att bortalagets åskådares önskemål om speltid ska vägas in tillsammans med
ovan angivna övriga faktorer vid fastställande av spelprogrammet,
• analysera vilka speltider våra åskådare föredrar, varvid analysen ska gälla både hemmaoch bortamatcher,
• verka för att matcher med utannonserad speltid inte flyttas om det inte finns synnerliga
skäl och att om, vid tidpunkten då en matchs speltid utannonseras, det finns en
förutsägbar anledning till att matchen kan komma att flyttas längre fram ska detta
förhållande anges när matchen utannonseras tillsammans med den speltid den kan
komma att flyttas till.

Motion angående supportervänligt spelschema
Under de senaste årens försök från Svenska Fotbollssupporterunionen om att få ett så bra
anpassat spelschema som möjligt för supportrar, har arbetet fått en viss positiv effekt och
gått i rätt riktning. Däremot har spelschemat fortfarande sina brister, och som supporter
är det svårt att planera för att följa sitt lag.
Redan i början av 2019 börjar Svensk Elitfotboll sitt arbete för spelschemat 2020.
Samma år börjar det nya tv-avtalet med Discovery att gälla; därmed blir nya
förutsättningar rådande för hela allsvenskan; från föreningar och styrelser till supportrar.
Med ett aktivt arbete från Malmö FF kan vi skapa det bästa utgångsläget för ett så högt
publiksnitt som möjligt, ett ökat supporterengagemang samt en betydligt mer sportsligt
och publikmässig attraktiv allsvenska.
Malmö FF pratar ständigt om att det är den tolfte spelaren och supportrarna som gör att
spelarna klarar av att nå det där ”lilla extra”, som gör att vi når framgång och som tar
föreningen till nya höjder. Praktexempel är de senaste säsongernas Europaspel, med
matcherna som indikationer på vad vi är kapabla till att uppnå när vi väl bestämmer oss.
Malmö FF är en fotbollsförening och det sportsliga aspekterna ska gå först, men utöver
de bör supportrarna ses som intressenten med störst inflytande.
Därför yrkar vi att årsmötet beslutar:
-

Att Malmö FF verkar för att spela så många bortamatcher som möjligt på helger,
framförallt de matcher med långt avstånd.

-

Att Malmö FF utreder vilken tid som passar bäst ur ett supporterperspektiv vid helgmatcher beroende på avstånd

-

Att Malmö FF utreder vilken tid som passar bäst ur ett supporterperspektiv vid
vardagsmatcher.

-

Att Malmö FF aldrig tillåter flyttad match på grund av tv-bolagens önskemål.

Hampus Hansson 28 415

Andreas Zaar 28 367

Henrik Larsson 25 068

