
Styrelsens förslag 
 

1. 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. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. 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. 

 

 

 

 



2. Stadgeöversyn 

 
Bakgrund 

 

År 2010 beslutade Malmö FF:s årsmöte att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp 

för att se över föreningens stadgar. Arbetsgruppen redovisade sina förslag på årsmötet 2011, 

varvid årsmötet beslutade i linje med merparten men inte alla förslag. Under efterföljande år 

har enstaka mindre ändringar införts i stadgarna.  

 

Styrelsens uppfattning är att det är lämpligt att göra en översyn och genomgång av 

bestämmelserna i stadgarna ungefär var tionde år. Eftersom det är tio år sedan föregående 

stadgeöversyn föreslår styrelsen därför att en arbetsgrupp tillsätts för ändamålet. Avsikten är 

att på olika sätt involvera personer utanför styrelsen i arbetet och att ge medlemmarna 

möjlighet att diskutera eventuella förslag på ändringar på ett medlemsmöte innan ändringarna 

föreläggs årsmötet. 

 
Förslag 

 

Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att göra 

en översyn av Malmö FF:s stadgar och, i händelse att arbetsgruppen bedömer att ändringar 

bör göras, lägga fram ett förslag på ändringar till årsmötet 2021. 

 

 

.



3. E-sport 

 
Bakgrund 

 

Under det senaste året har Malmö FF på försök bedrivit verksamhet inom e-sport. E-sport 

innebär tävlande i olika former av datorspel. Upprinnelsen till Malmö FF:s e-sportlag var ett 

önskemål från Svensk Elitfotboll om att medlemsföreningarna skulle delta i den s.k. 

eAllsvenskan som är en tävling i datorspelet FIFA som är ett fotbollsspel. Malmö FF stod 

som slutsegrare i tävlingen som fick relativt stor uppmärksamhet. 

 

E-sportlaget har inneburit att Malmö FF har nått ut till nya grupper i samhället och stärkt 

varumärket. Ambitionen är att personer som börjar intressera sig för Malmö FF genom e-sport 

efterhand också ska engagera sig i fotbollen. Ekonomiskt har Malmö FF nått nya partners. E-

sportverksamheten har genererat vinst under försöksåret. Det hittillsvarande överskottet är 

drygt 800 000 kronor. Styrelsens bedömning är att verksamheten även framåt kommer att ge 

ett nettotillskott till föreningens ekonomi. Att verksamheten går med överskott är en 

förutsättning för att den ska vara intressant att bedriva i Malmö FF. 

 

En viktig komponent i e-sportverksamheten är den samhällsorienterade delen. Fokus lades 

från början på att fysisk och psykisk hälsa är avgörande för att som e-sportspelare vara 

framgångsrik i själva spelet och i livet utanför spelandet. En bärande del av verksamheten är 

att de spelare som representerar Malmö FF ska vara ute bland ungdomar och som förebilder 

sprida budskapet om vikten av en livsstil där hälsa, träning och andra aktiviteter får tillräckligt 

med utrymme parallellt med spelandet. Vi ser denna samhällsorienterade del som det allra 

viktigaste inslaget i verksamheten. På samma sätt som inom fotbollen krävs ett framgångsrikt 

lag med lyskraftiga individer för att sådana samhällsorienterade aktiviteter ska få fullt 

genomslag. 

 

En mer ingående beskrivning av e-sport i Malmö FF finns i bilaga 1.    

 

Mot bakgrund av försöksårets erfarenheter är styrelsens bedömning att Malmö FF bör 

fortsätta vara verksamma inom e-sport. Det huvudsakliga syftet är att göra Malmö FF till en 

angelägenhet för fler och att ett e-sportlag lägger grunden för viktiga samhällsnyttiga 

aktiviteter. En förutsättning för att bedriva verksamhet inom e-sport är att den genererar 

ekonomiskt överskott. Eftersom verksamhetens natur är sådan att den snabbt kan avvecklas i 

händelse av ekonomisk förlust är den ekonomiska risken liten. 

 
Förslag 

 

Malmö FF ska tills vidare fortsätta bedriva e-sport. 

 



 

Motioner 
 

1. Motion angående ändring av § 19 i Malmö FF:s stadgar 
 

Motion har inkommit om att ändra § 19 i Malmö FF:s stadgar. Motionen är inlämnad av Jan 

Tuve Möller. Motionen i dess helhet återfinns i bilaga 2a. 

 

Motionens yrkande är att bestämmelsen i Malmö FF:s stadgar om att personer som inte har 

uppnått en ålder av 70 år är valbara till styrelse och valberedning. Motiveringen är att det är 

otidsenligt att ha en övre åldersgräns för valbarhet. Det finns många vitala och kunniga 

personer som har fyllt 70 år som kan göra betydande insatser i Malmö FF:s styrelse och 

valberedning. Personer i den åldern har dessutom ofta den tid som krävs för att göra ett 

fullgott arbete som förtroendevald. 

 

Motionären inkom den 19 februari med en komplettering av den tidigare inlämnade motionen. 

Formellt inkom kompletteringen efter den sista tidpunkten för inlämning av motioner, men då 

motionen lämnades in i tid och årsmötets behandling av frågan underlättas om årsmötet får ta 

del av kompletteringen är det naturligt att kompletteringen bifogas som bilaga 2b. I 

kompletteringen förs framför allt en diskussion om att det kan vara så att bestämmelsen i 

Malmö FF:s stadgar strider mot diskrimineringslagen. Därtill uppmanar motionären styrelsen 

att undersöka vad Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet har för synpunkt i den 

aktuella frågan.  

 

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det finns personer i den åldersgrupp motionen 

handlar om som är både vitala och kvalificerade, inte minst i takt med att människor generellt 

uppnår högre ålder. Styrelsen delar även motionärens uppfattning att bestämmelsen kan anses 

vara otidsenlig och att bestämmelsen bör ses över.  

 

Vidare är styrelsens uppfattning att den aktuella bestämmelsen i stadgarna inte strider mot 

diskrimineringslagen eftersom lagen endast är hänförlig till specifika situationer och val av 

styrelseledamöter och valberedning i Malmö FF inte faller inom ramen för dessa situationer. 

Juridisk expertis har konsulterats i frågan. Riksidrottsförbundet läste i samband med den 

större stadgeöversyn som genomfördes år 2010 igenom Malmö FF:s stadgar och hade inte 

några invändningar mot den aktuella bestämmelsen.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsens uppfattning att frågan är värd att pröva men att 

frågan inte är av så skyndsam natur att det är avgörande att frågan om en ändring av de 

aktuella bestämmelserna i stadgarna inleds redan på årsmötet 2020. I och med att styrelsen har 

föreslagit en allmän översyn av stadgarna är styrelsens rekommendation att frågan hänförs till 

den arbetsgrupp som enligt styrelsens förslag ska tillsättas för att se över stadgarna. 

 

Styrelsen förordar att årsmötet beslutar att motionens förslag införlivas i arbetet med den 

översyn av Malmö FF:s stadgar som styrelsen har föreslagit. 

 

Som information till årsmötet vill styrelsen avslutningsvis informera om att styrelsen normalt 

sett i någon form kontaktar de medlemmar som lämnar in motioner. Syftet med dessa 

kontakter är att säkerställa att styrelsen tolkar motionerna på rätt sätt, att ge motionärerna 



information om styrelsens förhållningssätt innan handlingarna inför årsmötet offentliggörs 

samt att förhöra sig om motionärerna är nöjda med styrelsens behandling av motionen. I det 

aktuella fallet har kontakten uppenbart inte varit tillräckligt tydlig. Syftet med kontakten 

avseende den aktuella motionen var att informera om styrelsens förhållningssätt samt att höra 

om motionären kan ställa sig bakom att motionen behandlas av årsmötet genom att frågan 

hänförs till den stadgeöversyn styrelsen föreslår.   

 

 

 

 



2. Motion angående VAR (Video Assistant Referee) 
 

Motion har inkommit om att Malmö FF inom Svensk Elitfotboll och Svenska 

Fotbollförbundet aktivt ska verka mot införandet av videogranskning som innebär spelavbrott 

eller fördröjning av domslut i svensk fotboll samt att Malmö FF ska verka för att övriga 

svenska elitklubbar ska gå på samma linje. Motionen är inlämnad av Fredrik Larsson, Martin 

Lundblad, Olof Hellgren, Susanne Lundberg, Thelma Ernst och Tony Ernst. Motionen i dess 

helhet återfinns i bilaga 3. 

 

För formens skull behöver styrelsen informera om att det inkom tre motioner i samma fråga. 

Motionerna hade samma andemening och likartade yrkanden. När detta förhållande stod klart 

för de tre grupperna motionärer på ett möte med en representant för styrelsen enades 

mötesdeltagarna om att det vore lämpligt att slå ihop de tre motionerna till en. Styrelsen anser 

i samråd med motionärerna att det inte föreligger något hinder för detta förfarande även om 

motionstiden formellt sett hade löpt ut när den sammanslagna motionen lämnades in. 

 

För tydlighets skull finns det anledning att fastställa att systemet med VAR (Video Assistant 

Referee) innebär att två eller flera domare sitter i ett rum och följer en match på skärmar.  

Med hjälp av videogranskning bistår de matchens huvuddomare att besluta om viktiga 

händelser som om ett mål har varit regelrätt eller om en förseelse är så allvarlig att den ska 

bestraffas med utvisning. Systemet har använts i de senaste årens mästerskap för landslag och 

används i exempelvis Champions League och ligorna i England, Italien, Spanien och 

Tyskland. 

 

Motiveringen till motionens yrkanden är i kort sammanfattning följande. Tanken med ett nytt 

redskap som förbättrar domarnas beslutsfattande är i teorin god men i praktiken så svår att 

hantera att den medför väsentligt fler nackdelar än fördelar. Framför allt ger VAR upphov till 

avbrott och att rytmen i spelet försvinner, något som på ett avgörande sätt minskar åskådarens 

behållning av fotboll. Vidare riskerar de spontana känslorna, som är en viktig del av 

fotbollsupplevelsen, att gå förlorade. Exempelvis kommer glädjen över ett mål att förminskas 

av att varje gång behöva kombineras med osäkerheten om målet kommer att granskas och 

eventuellt underkännas en stund senare, vilket kraftigt begränsar glädjen i ögonblicket. Det är 

inte heller förenligt med upplevelsen av fotboll att bedömningar görs med millimeterprecision 

efter utdragna granskningar.  

 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det finns tydliga nackdelar med den nuvarande 

tillämpningen av VAR i olika sammanhang. I och med att tillämpningen skiljer sig åt mellan 

turneringar finns det för närvarande inte något entydigt sätt att använda VAR, men i de 

sammanhang styrelsen känner till har nackdelarna i form av utdragna avbrott och 

fördröjningar i domsluten uppkommit. Framför allt är tidsfördröjningar av domslut som 

påverkar spelet eller upplevelsen av spelet ett problem. Den känslomässiga upplevelsen för 

åskådaren påverkas negativt av återkommande avbrott, domslut som kommer i ett senare 

skede än den händelse domslutet avser och inte minst av osäkerheten runt framför allt frågan 

om ett mål är godkänt eller ej.  

 

Styrelsen anser vidare att hjälpmedel som ökar förutsättningarna för domarna att fatta 

korrekta beslut är positivt om det kan ske utan att det samtidigt uppkommer nackdelar av det 

slag som beskrivs ovan eller betydande nackdelar av annan art. Om det exempelvis skulle gå 

att hitta en praktisk tillämpning där VAR – eller något annat system – används på ett sätt som 

förbättrar domarnas möjligheter att fatta bra beslut utan att domsluten fördröjs på ett sätt som 



väsentligt påverkar spelet eller upplevelsen skulle en tillämpning inom dessa områden kunna 

vara intressant. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara om domaren efter att 

frispark har utdömts för en grov förseelse har möjlighet att snabbt konferera med en 

videodomare för att få hjälp att avgöra om rätt bestraffning är varning eller utvisning. 

Eftersom spelet redan är avblåst skulle en snabb överläggning med en videodomare inte vara 

till men för upplevelsen och närmast motsvara de överläggningar som i dag sker med de 

assisterande domarna. Om överläggningen däremot blir utdragen i tiden skulle flytet i spelet 

påverkas på ett oönskat sätt. Ett annat exempel skulle kunna vara om en mycket grov 

förseelse som klart bör leda till utvisning äger rum utanför domarens synfält eller utan att 

domaren uppmärksammar den. Om en videodomare i samband med nästa avbrott i spelet 

informerar domaren om förseelsen skulle åtgärder mot spelaren i fråga kunna vidtas utan att 

extra avbrott uppkommer och utan att flytet i spelet påverkas. 

 

Det kan finnas anledning att sammanfatta var frågan om VAR befinner sig i hanteringen inom 

svensk fotboll. Svensk Elitfotboll, som består av klubbarna i Allsvenskan och Superettan, 

beslutade på sitt medlemsmöte i januari 2020 att frågan om hur en tillämpning av VAR skulle 

kunna se ut behöver utredas noggrant innan ett beslut om VAR ska införas eller ej kan fattas. 

Det är således först när utredningens resultat föreligger som frågan om i fall VAR ska införas 

kommer att behandlas. I utredningen kommer alla intressenter, inte bara spelare, domare och 

klubbar utan även exempelvis Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU), att inkluderas i 

utredningsarbetet. Utredningen kommer att pågå under 2020 och 2021 och ett beslut om VAR 

ska införas i svensk fotboll kommer därmed inte att fattas förrän tidigast hösten 2021. 

Utredningen kommer att genomföras tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Malmö FF 

är tänkt att ha en representant i utredningen i form av Niclas Carlnén. I utredningen kommer 

naturligt även kostnaderna för att införa VAR att vägas in.  

 

Utifrån vad som ovan anförs skulle styrelsens förhållningssätt till VAR kunna sammanfattas 

med a) att det finns betydande nackdelar med den tillämpning som hittills har ägt rum inom 

fotbollen i form av fördröjning av domslut och utdragna spelavbrott samt b) att hjälpmedel 

som förbättrar domarnas möjligheter att fatta korrekta beslut är positiva under förutsättning att 

de inte medför betydande nackdelar av det slag som diskuteras ovan eller av annan art. 

Styrelsen ser därför positivt på att svensk fotboll ska utreda frågan om hur en eventuell 

tillämpning av VAR skulle kunna se ut i svensk fotboll för att därefter ta ställning till om 

utredningen har hittat en tillämpning som höjer kvaliteten på domsluten utan att föra med sig 

väsentliga nackdelar. Styrelsen är mån om att Malmö FF får möjlighet att fullt ut delta i en 

sådan utredning. Rent generellt är styrelsens uppfattning att det är lämpligt att först utreda 

frågor innan något slutligt ställningstagande görs.  

 

Vad gäller den del av motionen som handlar om att Malmö FF ska verka för att övriga 

svenska elitklubbar ska gå på samma linje kommer Malmö FF i Svensk Elitfotboll att 

argumentera för Malmö FF:s ståndpunkt, precis som vi gör i övriga frågor. Styrelsen ser 

därför inte att det behövs ett särskilt årsmötesbeslut för detta ändamål.     

 

Mot bakgrund av ovanstående förordar styrelsen att årsmötet beslutar att Malmö FF ska delta 

i utredningen av om och i så fall hur VAR ska tillämpas med ovanstående resonemang som 

utgångspunkt. 

 

 



3. Motion angående formen för beslutet om en sektion för 

e-sport 
 

Motion har inkommit om att låta medlemmarna besluta om Malmö FF ska ha en sektion för e-

sport. Motionen är inlämnad av Magnus Ericsson. Motionen i dess helhet återfinns i bilaga 4. 

 

Motionens yrkande är att motionen ska behandlas på föreningens ordinarie årsmöte och att 

medlemmarna ska erbjudas möjlighet att rösta om Malmö FF ska ha en sektion med e-sport. 

Motiveringen är att uppstarten av e-sportverksamheten har pågått så länge att det inte längre 

kan anses vara en testverksamhet. Motionären anser vidare att det är viktigt att all verksamhet 

inom Malmö FF känns gedigen och att föreningens representationslag går att följa helhjärtat.  

 

Styrelsen konstaterar att information gavs på årsmötet den 1 mars 2019 om att tillkomsten av 

en ny varaktig tävlingsverksamhet kräver årsmötesbeslut, att testet av e-sport sträcker sig över 

2019, att en utvärdering kommer att göras under året och att, i det fall utvärderingen leder 

fram till slutsatsen att Malmö FF bör fortsätta bedriva e-sport, ett förslag i frågan kommer att 

föreläggas årsmötet 2020. Ett sådant förslag har förelagts årsmötet. Styrelsens bedömning är 

att motionen därmed är besvarad. 

 

 

 

 

 


