
Bilaga 1: Styrelsens förslag till årsmötet 
 
 
Förslag 
 
Styrelsen förelägger årsmötet två förslag till beslut. Det första förslaget handlar om att starta 
damlag i Malmö FF. Det andra förslaget handlar om ett samgående med LB07, varvid 
Malmö FF tar över ansvaret för LB07:s ungdomslag och damlag.  
 
En förutsättning för att förslaget om samgående med LB07 ska behandlas är att årsmötet 
bifaller förslaget om att starta damlag. Om årsmötet avslår förslaget om att starta damlag 
kommer förslaget om samgående med LB07 inte att bli föremål för behandling. 
 
Styrelsens motivering till förslagen finns i bilaga 4. Ett mer ingående beslutsunderlag finns i 
bilaga 5. 
 
En närmare beskrivning av beslutsprocesse finns i bilaga 2. En genomgång av vad olika beslut 
innebär i praktiken finns i bilaga 3. 
 
Styrelsen tillstyrker såväl förslaget om att starta damlag som förslaget om samgående med 
LB07. 
 
 
A. Förslag om att starta damlag 
 
Förslaget handlar om att starta ett damlag i Malmö FF. Förslaget syftar till att möjliggöra 
damfotboll i Malmö FF även om årsmötet inte bifaller förslaget om samgående med LB07. 
Förslaget innehåller även att flicklag i den högsta åldersgruppen ska startas. Behovet av att i 
beslutet inkludera flicklag i den högsta åldersgruppen kommer av att årsmötets tidigare beslut 
om flickverksamhet handlar om flicklag i övriga åldersgrupper. 
 
Förslaget lyder: 

Malmö FF ska etablera ett damlag som spelar seriefotboll så snart som möjligt. 
Malmö FF ska, när utvecklingen av flickverksamheten så medger, etablera 
flicklag i den högsta åldersgruppen. 

 
 
B. Förslag om samgående med LB07 
 
Förslaget handlar om ett samgående med LB07 där Malmö FF tar över ansvaret för LB07:s 
ungdomslag och damlag. Därigenom kommer Malmö FF att ha flicklag, ökad bredd på 
pojksidan och ett damlag på elitnivå. Om förslaget bifalles möjliggörs även ett långtgående 
samarbetsavtal för spelarutveckling på herrsidan. 
 
Förslaget lyder: 

Årsmötet ger styrelsen mandat att slutföra förhandlingar med LB07 och 
därefter genomföra att Malmö FF genom samgående och samarbete övertar 
ansvaret för LB07:s ungdomsverksamhet samt damlag, inkluderande att 
ansöka hos Svenska Fotbollförbundet om att överta LB07:s serielicens i 



Elitettan. För att årsmötet ska anses bifalla förslaget krävs kvalificerad 
majoritet bestående av 2/3 av de röster som avges. 

 
 
Kompletterande information 
 
Styrelsen och ledningen har sedan en tid identifierat några viktiga utvecklingsområden för 
föreningen som är relevanta i det här sammanhanget. Det handlar om: 

• att söka nya vägar för att snabbare etablera flicklag i fler åldersgrupper och därigenom 
bygga upp flickverksamheten, 

• att generellt bredda basen för ungdomsverksamheten genom att ha fler spelare och lag 
i föreningen, 

• att för spelarutveckling på seniornivå och de äldre ungdomsnivåerna ingå 
samarbetsavtal med och låna ut spelare till en eller flera andra föreningar, 

• att etablera ett damlag. 
 
Ambitionen att driva verksamheten i denna riktning utgör bakgrundsinformation till de förslag 
som läggs. Förslaget om att starta damlag handlar specifikt om det fjärde området ovan ska 
genomföras eller ej. Förslaget om samgående med LB07 innebär att möjligheterna inom 
samtliga fyra områden väsentligt ökas.  
 
För tydlighets skull vill styrelsen lyfta fram att förslaget om samgående med LB07 är ett bra 
sätt att arbeta med de tre första punkterna. Förslaget om samgående handlar om i fall vi ska 
arbeta med dessa områden genom ett samgående. Även om årsmötet avslår förslaget om 
samgående med LB07 kommer Malmö FF att fortsätta arbeta med dessa tre områden men i så 
fall i annan form än det föreslagna alternativet med LB07. 
  
 


