
Bilaga 2: Beslutsprocessen på årsmötet 
 
 
Bakgrund 
 
Den 8 mars kontaktade LB07 Malmö FF med en förfrågan om det fanns intresse för ett 
samgående som innebär att LB07:s ungdomslag och damlag förs över till Malmö FF och att 
ett långtgående samarbete etableras mellan Malmö FF och det kvarvarande herrlaget i LB07. 
Denna förfrågan har därefter analyserats och diskuterats ingående under våren och sommaren. 
Processen mynnade den 12 september ut i ett inriktningsbeslut om att utifrån LB07:s 
förfrågan lägga fram ett förslag för Malmö FF:s och LB07:s medlemmar på ett extra årsmöte i 
respektive förening. 
 
Förslaget består i korthet av följande delar: 

• LB07:s ungdomslag går över till Malmö FF. 
• LB07:s damlag går över till Malmö FF. 
• Ett samarbetsavtal om spelarutveckling tecknas mellan Malmö FF och LB07:s herrlag. 

 
 
Vilka delar av förslaget kräver årsmötesbeslut? 
 
Vissa delar av förslaget om samgående kräver beslut av Malmö FF:s årsmöte. År 2016 
beslutades att Malmö FF så snart som möjligt ska öppna fotbollsskolan för flickor och i den 
takt plantillgången och övriga resurser och kompetenser medger för att skapa en kvalitativ 
verksamhet därefter införa flickfotboll i en verksamhet som byggs underifrån. Det betyder att 
införandet av damlag samt F19-lag kräver beslut av årsmötet eftersom dessa lag inte ingick i 
2016 års beslut. 
 
Andra delar av förslaget skulle kunna genomföras utan ett nytt årsmötesbeslut utifrån tidigare 
beslutade ramar och strategier. Tecknande av samarbetsavtal och ett utökat antal ungdomslag 
i Malmö FF ligger inom ramen för befintliga beslut och den befintliga verksamheten. 
Samtidigt innebär det förhållande att det är hela LB07:s omfattande ungdomsverksamhet som 
ska föras över till Malmö FF en mycket omfattande utökning av antalet ungdomslag, varför 
även den del av förslaget som handlar om överföringen av ungdomslag bör underställas 
årsmötet. 
 
 
Förslaget om samgående med LB07 
 
Förslaget om samgående med LB07 behandlar de delar av förslaget som kräver beslut av 
årsmötet, d.v.s. överföringen av LB07:s damlag och ungdomslag till Malmö FF.  
 
Den avsiktsförklaring som har ingåtts mellan föreningarna och som ligger till grund för 
förslaget utgör en helhet. Om endera föreningen skulle vilja genomföra delar av förslaget men 
inte hela förslaget krävs nya diskussioner. Det kan inte förutsättas att den andra föreningen är 
intresserad av ett sådant upplägg. Om Malmö FF:s årsmöte avslår förslaget om samgående 
med LB07 kommer även samarbetsavtalet på herrsidan att falla även om det inte formellt 
berörs av beslutet. 
 



Styrelsen inkluderar i förslaget om samgående med LB07 att det endast vinner bifall om det 
stöds av en kvalificerad majoritet bestående av två tredjedelar av de röster som avges. Som 
styrelsen har kommunicerat genom processen och som medlemmar har framfört är det starkt 
önskvärt att ett samgående av denna omfattning (LB07 är en av Skånes största 
idrottsföreningar) bör ha en bred majoritet bakom sig för att genomföras. Det handlar om att 
förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande inte finns om inte en bred majoritet står 
bakom förändringen. Det är mycket viktigt att Malmö FF välkomnar ungdoms- och 
damspelarna och att de känner sig välkomna. 
 
Styrelsen har tidigare kommunicerat att stadgarna inte ställer kvalificerad majoritet som krav 
för beslut om samgående, vilket fortfarande är fallet. Stadgarna har emellertid inte heller 
förutsett frågan om samgående. Däremot anser vi att den som lägger ett förslag har rätt att i 
själva förslaget inkludera krav på kvalificerad majoritet. Detta gäller dock endast om det 
handlar om en fråga som annars inte skulle ha behandlats på det aktuella mötet samt att kravet 
är högre ställt än vad stadgarna föreskriver. Det finns således utrymme för styrelsen att lägga 
fram förslaget med krav på kvalificerad majoritet och styrelsen väljer att göra det av de skäl 
som anförs i föregående stycke. 
 
Styrelsen har också begrundat frågan om detta får anses ha en prejudicerande verkan. Härvid 
anser styrelsen att risken för prejudicerande verkan är liten eftersom årsmötet inte särskilt tar 
ställning till majoritetskravet. I och för sig bejakar årsmötet indirekt förslagsställarens rätt att 
yrka på särskilda majoritetskrav, men det anser styrelsen vara föreningsdemokratiskt. Vidare 
är det beslut det extra årsmötet har att fatta ett mycket speciellt fall med ett samgående 
omfattande en mycket stor verksamhet. Även med beaktande av risken (som vi bedömer som 
liten) avseende den eventuella prejudicerade verkan att större samgåenden bör beslutas med 
en kvalificerad majoritet anser vi att en bred uppslutning är viktigare. 
 
 
Förslag om att starta damlag 
 
Styrelsen anser att det är önskvärt att på nytt starta ett damlag i Malmö FF även om förslaget 
om samgående med LB07 avslås. Styrelsen väljer därför att lägga fram förslaget att på nytt 
etablera ett damlag i Malmö FF som ett separat förslag. Beslut i denna fråga fattas med enkel 
majoritet. Därigenom får de medlemmar som är positiva till ett damlag men negativa till ett 
samgående med LB07 möjlighet att rösta i linje med sin uppfattning i båda avseendena. 
 
Om årsmötet röstar ja till att starta ett damlag och med kvalificerad majoritet röstar ja till ett 
samgående med LB07 fortsätter arbetet med samgåendet enligt avsiktsförklaringen. För att 
det ska genomföras krävs också att LB07:s medlemmar röstar ja till samgåendet samt att 
Svenska Fotbollförbundet godkänner att LB07:s licens för spel i Elitettan övergår till 
Malmö FF.  
 
Om årsmötet röstar ja till att starta ett damlag men inte med kvalificerad majoritet röstar ja till 
ett samgående med LB07 påbörjas arbete med att så snart som möjligt ha ett damlag i 
seriespel, vilket kommer att innebära den lägsta divisionen. 
 
 
 
Förslag som inte behandlas på årsmötet 
 



Under processen har styrelse och ledning undersökt flera olika alternativ utifrån vår vision 
och målsättning och utifrån möten och diskussioner med Malmö FF:s medlemmar. Vi har 
också fått in ett konkret förslag från en grupp medlemmar som var ganska likt ett av de 
alternativ vi arbetade med. Utgångspunkten för förslaget var att skapa de positiva effekter 
som förslaget om samgående med LB07 för med sig för ungdomsfotboll, damfotboll och 
samarbetsavtal för spelarutveckling men utan att ta över LB07:s damlags plats i seriesystemet 
och i stället starta ett damlag i Malmö FF:s namn i division 4. 
 
Malmö FF har analyserat ett alternativ som sammanfaller med det förslag som gruppen 
medlemmar lämnade in. Ett sådant förslag kommer emellertid inte att behandlas på det extra 
årsmötet. Ett upplägg där LB07:s damlag lever vidare i elitfotbollen skulle kräva betydande 
kostnader för att finansiera laget parallellt med satsningen på att föra upp Malmö FF:s damlag 
genom seriesystemet. Samtidigt kommer intäkterna att bli lägre och mer osäkra till följd av att 
Malmö FF:s namn och varumärke inte syns på elitnivå. Det ter sig inte försvarbart att avsätta 
betydande resurser av Malmö FF:s medel för att skapa framgångar i en annan förenings namn. 
Därtill kommer att LB07 är negativa till ett annat upplägg än det som omfattas av 
avsiktsförklaringen. 
 
Styrelsen har diskuterat ovanstående med representanter för den grupp medlemmar som lade 
fram förslaget. Mot bakgrund av ovan anförda omständigheter har de inget att invända mot att 
förslaget inte föreläggs årsmötet.  
 


