
1. Förslag till stadgeändringar

Bakgrund

Årsmötet 2020 gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över föreningens stadgar och, i  
händelse att översynen mynnar ut att så är lämpligt, förelägga årsmötet förslag på förändringar av stadgarna. 
Stadgeöversynen har genomförts, vilket har mynnats ut i ett förslag på en uppsättning stadgeändringar.

Notera att stadgeändringar kräver beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten. De 
stadgeändringar som föreslås bifölls av årsmötet 2022. Om även årsmötet 2023 bifaller förslaget innebär det att 
det är det andra beslutet, varför stagdeändringarna träder i kraft efter beslutet. 
 
Förslag

Förslaget till stadgeändringar finns i bilaga 1.

En sammanställning av motiveringen till de ändringar som föreslår finns i bilaga 2.

Styrelsens förslag



2. Ytterligare förslag till stadgeändringar

Bakgrund

Till dagens årsmöte har en motion inkommit som föreslår att det ska skrivas in i stadgarna att klubbemblemet i 
originalutförande eller ett historiskt officiellt klubbemblem ska finnas på matchtröjorna och att beslut om ändring 
av denna bestämmelse ska fattas med kvalificerad majoritet. Motionen innehåller ingen specificerad formulering av 
den nya punkten i stadgarna.

Styrelsen yrkar bifall till motionen. Av denna anledning väljer styrelsen att lägga fram ett konkret förslag på 
stadgeändring i denna fråga redan vid detta årsmöte, så att stadgarna kan ändras med snabbare verkan än om det 
första beslutet om exakt formulering skulle tas först om ett år.

Notera att stadgeändringar kräver beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsmöten. Om 
årsmötet 2023 fattar beslut om detta förslag till stadgeändring är det det första beslutet. För att förslaget ska träda 
i kraft behöver även årsmötet 2024 fatta beslut i frågan. 
 
Förslag

Den del av punkt 28.1 som enligt förslaget ska läggas till är understruken i förslaget nedan.

Förslaget utgår ifrån att årsmötet 2023 bifaller förslaget om att i stadgarna lägga till att strumporna ska vara  
ljusblå. Om årsmötet inte bifaller förslaget om ljusblå färg på strumporna bortfaller orden ”strumpor samt” i  
förslaget nedan.

Att förslaget ger utrymme för att i särskilda fall använda ett historiskt officiellt klubbemblem grundar sig i  
motionen som vill ge utrymme för att i samband med föreningshistoriska jubileer använda särskilt framtagna 
matchtröjor med historiska klubbemblem. Det kan däremot noteras att formuleringen i förslaget nedan inte ger 
utrymme för att ta fram nya jubileumsklubbemblem av motsvarande typ som användes vid hundraårsjubileet 2010.

Förslag på ny utformning av punkt 28.1 i stadgarna

Ordinarie tävlingsdräkt är ljusblå tröja och strumpor samt vita shorts. Klubbemblemet med av årsmötet fastställd 
form och färg eller, i särskilda fall, ett historiskt officiellt klubbemblem, ska finnas på tröjorna. Styrelsen äger  
besluta om utformningen av andra tävlingsdräkter att användas när så erfordras av exempelvis domare eller 
tävlingsbestämmelser.
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3. Förslag om samarbetsavtal med nybildad förening

Bakgrund

Denna fråga handlar om ett eventuellt samarbete med en nybildad förening för att främja utvecklingen av unga 
spelare på flicksidan. Frågan och processen för behandlingen av frågan har stämts av med samverkansgruppen 
och med MFF Support.

Bakgrunden till frågan är utmaningarna med att ge kvalificerad matchning och därmed bästa möjliga  
förutsättningar att utvecklas som fotbollsspelare för flickor i de äldre åldersgrupperna. Skillnaden gentemot  
pojksidan är att många flickor i åldern 17–19 år i många lag på alla nivåer redan spelar seniorfotboll och därmed 
inte deltar i ungdomsserierna, vilket gör att dessa serier inte erbjuder samma utvecklingsmöjligheter för spelare 
som har målsättningen att nå elitnivå.

Utmaningarna är inte nya. Under den förra perioden med damlag i Malmö FF fanns från 1996 en  
samarbetsförening, Malmö DFF, som bestod av spelare från Malmö FF:s äldsta ungdomslag för flickor. Syftet var 
detsamma: att skapa förutsättningar för så bra matchning och utveckling som möjligt. Malmö DFF startade i den 
lägsta divisionen och låg som högst i division 1. Ett annat aktuellt exempel är att Trelleborgs FF förra året valde 
motsvarande upplägg med en nystartad samarbetsförening på damsidan, Trelleborgs FF Academy.

Malmö FF:s sportsliga ledning gör bedömningen att ett upplägg med en samarbetsförening som möjliggör spel på 
seniornivå för våra flickspelare i junioråldern ger långsiktigt bäst utvecklingsmöjligheter och därmed störst  
möjlighet att slussa upp egna talanger i A-laget. Det förslag Malmö FF:s årsmöte har att ta ställning till utgår ifrån 
denna bedömning.

Vi hade förhoppningen att situationen tillfälligt skulle kunna hanteras genom att Malmö FF under 2023 skulle 
beviljas tillträde till F19-serien för elitlag. Som namnet antyder är denna serie emellertid förbehållen elitlagen på 
damsidan och det beslutades att inte öppna upp serien för andra. Det gör att det är önskvärt att redan i år finna en 
samarbetsförening som spelar i lägsta divisionen på damsidan.

För att säkerställa att en ny samarbetsförening bereds plats i division 4 rekommenderar Skånes Fotbollförbund att 
laget anmäls så fort som möjligt. Mot bakgrund av det har en tilltänkt samarbetsförening, Malmö  
Fotbollförening Akademi, bildats och tecknat ett temporärt samarbetsavtal med Malmö FF. Föreningen har anmälts 
för spel i division 4. Det temporära samarbetsavtalet gäller till och med den 3:e mars i år, d.v.s. samma dag som 
Malmö FF:s årsmöte äger rum, och ger den nybildade föreningen rätt att använda ”Malmö Fotbollförening” som del 
av föreningens namn ”Malmö Fotbollförening Akademi”.

Om årsmötet säger nej till nedanstående förslag kommer Malmö Fotbollförening Akademi omedelbart att lämna in 
en anmälan om namnbyte till ett namn som inte innehåller ”Malmö Fotbollförening” och något längre samarbete 
mellan föreningarna kommer inte att ske i den tilltänkta formen. Om årsmötet säger ja till förslaget blir samarbetet 
mer varaktigt.

Idealiskt sett skulle samarbetet ha påbörjats och laget anmälts först efter Malmö FF:s årsmöte och då endast om 
årsmötet bifaller förslaget. Eftersom laget behöver anmälas så fort som möjligt är den ordningen emellertid inte 
gångbar om vi vill säkerställa att laget ska kunna spela redan i år. Därför har upplägget blivit ett temporärt  
samarbetsavtal som avbryts om årsmötet säger nej till förslaget. Detta upplägg har tagits fram i dialog med  
samverkansgruppen och diskuterats med MFF Support.

Att ”Malmö Fotbollförening” ingår i namnet på den nybildade föreningen och därmed är en del av det tilltänkta 
samarbetsavtalet bygger på ambitionen att de utlånade spelarna i så hög grad som möjligt ska känna sig som en 
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del av MFF-familjen även under utlåningen. Om årsmötet anser att det är lämpligt kan ett nytt samarbetsavtal även 
komma att innefatta rätten att använda Malmö FF:s klubbemblem i ograverad form och färg med ordet ”Akademi” 
tillfogat på lämpligt sätt i anslutning till klubbemblemet. Om årsmötet bifaller förslaget om att ge rätten att  
använda Malmö FF:s klubbemblem på detta sätt kommer samverkansgruppen och MFF Support att konsulteras 
för att avgöra vad som kan anses vara ”på lämpligt sätt” så att det kan regleras i samarbetsavtalet. Även i detta 
avseende är syftet att de utlånade spelarna i så hög grad som möjligt ska känna sig som en del av MFF-familjen 
även under utlåningen.

Det temporära samarbetsavtalet säger att den nybildade föreningen inte får använda ”Malmö Fotbollförening” i 
något annat sammanhang än i namnet på föreningen, så avtalet överlåter inga andra rättigheter till namnet. Ett 
eventuellt varaktigt samarbetsavtal kommer bland annat att innehålla motsvarande klausuler, både i fråga om 
namnet och om klubbemblemet om det blir aktuellt. Ett sådant samarbetsavtal kommer även att innehålla regler 
som säger att den nybildade föreningen endast får använda namn och klubbemblem så länge den nybildade  
föreningen fullgör ändamålet att ge kvalificerad matchning åt unga fotbollsspelare i samarbete med Malmö FF och 
så länge den nybildade föreningen delar Malmö FF:s värdegrund. Ett eventuellt samarbetsavtal kommer att  
innebära finansiellt stöd från Malmö FF till samarbetsföreningen.

De som bildade den nya föreningen var personer från Malmö FF:s organisation och styrelse. Medlemskap i den 
nybildade föreningen är öppet för alla som sympatiserar med och stödjer föreningen. Som brukligt är i nybildade 
föreningar har en interimstyrelse utsetts i samband med bildandet. Vid det första ordinarie årsmötet, som  
kommer att äga rum i april månad, kommer den nybildade föreningens medlemmar att utse en styrelse för det 
första verksamhetsåret. Om Malmö FF:s årsmöte ger klartecken till förslaget kommer Malmö FF att informera 
MFF-medlemmar som eventuellt är intresserade av att bli medlemmar i den nybildade föreningen om var anmälan 
och inbetalning av medlemsavgift ska göras.
 
Förslag

Mot bakgrund av vad som anges ovan föreslås årsmötet fatta beslut om:

a) att godkänna att Malmö FF får fortsätta upplåta rättighet till föreningen Malmö Fotbollbollförening Akademi att 
använda ”Malmö Fotbollförening” som del av sitt namn,

b) att godkänna att Malmö FF får upplåta rättighet till föreningen Malmö Fotbollbollförening Akademi att använda 
Malmö FF:s klubbemblem i ograverad form och färg med ordet ”Akademi” tillfogat på lämpligt sätt i anslutning till 
Malmö FF:s klubbemblem.

Beslut om del a och del b fattas separat. Det är med andra ord möjligt för årsmötet att godkänna del a men inte del 
b och vice versa.

Styrelsens förslag



4. Arbetsgrupp för att utreda möjligheterna för medlemmar att delta i årsmöten digitalt

Årsmötet 2022 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vilka tekniska och 
praktiska möjligheter som finns att ge medlemmar som inte kan eller vill vara på plats möjlighet att delta i  
årsmöten digitalt samt att analysera om det är lämpligt att införa en sådan möjlighet. Om utredningen kommer 
fram till att det kan vara lämpligt i någon form ska frågan om möjligheten ska införas föreläggas årsmötet för 
beslut. Alla medlemmar ska under utredningens gång få möjlighet att yttra sig.

Bakgrunden till beslutet var att dagens tekniska möjligheter gör att människor kan ansluta digitalt till möten som 
äger rum på andra platser än där de själv befinner sig. Malmö FF har medlemmar som inte bara bor i och runt 
Malmö utan i övriga Skåne, Sverige och världen. Därför bedömdes det finnas anledning att utreda om det är dels 
lämpligt, dels praktiskt möjligt i en form som är rättssäker och inte alltför tungrodd att göra det möjligt för de  
medlemmar som inte kan eller vill vara på plats att medverka i årsmötena digitalt.

I det förslag till stadgeändringar årsmötet har att besluta om under 2023 års årsmöte ingår en punkt om att i  
stadgarna införa möjligheten att anordna årsmöten digitalt i situationer som påminner om den som rådde under 
pandemin. I händelse av att särskilda omständigheter råder som föranleder ett digitalt årsmöte finns med andra 
ord, under förutsättning att årsmötet 2023 bifaller förslaget till stadgeändring, möjlighet att anorna årsmötet  
digitalt.

Då frågan om möjligheten att delta i årsmöten digitalt även under normala omständigheter inte är brådskande har 
styrelsen och arbetsgruppen valt att låta utredningen arbeta under en längre tidsperiod. Efterhand som andra  
organisationer i högre grad undersöker och använder digitala möten av motsvarande slag ges mer praktiska  
erfarenheter av för- och nackdelar med olika upplägg som kan vara värdefulla att beakta.

Information med anledning av tidigare beslut



5. Motion om att inte ändra klubbmärket på matchtröjor

Motionen är inlämnad av medlemmen Harald Jarl. Motionen i sin helhet finns i bilaga 3.

Motionen riktar som utgångspunkt stark kritik mot avsaknaden av tydligt klubbemblem på matchstället European 
Nights. Motionen mynnar ut i ambitionen att säkerställa att Malmö FF:s klubbmärke i rätt utförande alltid är synligt 
på föreningens matchtröjor och anser att detta förhållande ska regleras i stadgarna.

Det specifika yrkandet är:

- Jag yrkar på att kap. 28 ändras så att endast det nuvarande klubbemblemet samt historiska officiella  
klubbemblem får användas på matchtröjor utan att det finns 2 årsmötesbeslut på detta. För att rösta för eventuell 
ändring krävs därtill kvalificerad majoritet (två tredjedelar) vid respektive årsmöte. 

Efter diskussion med den medlem som har lämnat in motionen har innebörden av yrkandet fastställts enligt 
följande. Syftet med yrkandet är att endast den utformning av klubbemblemet i fråga om färg och form som har 
fastställts av årsmötet ska användas på matchtröjorna. Undantag medges i samband med föreningshistoriska  
jubileer då särskilt framtagna matchtröjor med historiska klubbemblem kan användas. Dessa förhållanden ska 
enligt yrkandena regleras i stadgarna med krav på kvalificerad majoritet för ändring.

Styrelsens yttrande

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är lämpligt att i stadgarna reglera att Malmö FF:s klubbemblem 
ska finnas på matchtröjorna i den form och färg som har fastställts av årsmötet. Eftersom styrelsen stöder  
motionens förslag har styrelsen valt att lägga fram ett konkret förslag på stadgeändring i denna fråga redan vid 
detta årsmöte, så att det första beslutet av de två som erfordras för stadgeändring kan fattas vid innevarande 
årsmöte och inte först vid årsmötet 2024.

Om årsmötet har beslutat i linje med styrelsens förslag om ändring av punkt 28.1 i föreningens stadgar kan  
motionen därmed anses vara besvarad. Om årsmötet inte har beslutat i linje med styrelsens förslag om ändring av 
punkt 28.1 i föreningens stadgar yrkar styrelsen bifall till motionens förslag.

Motioner



6. Motion om klubbskölden på spelarnas kläder

Motionen är inlämnad av medlemmarna Martin Ringstrand, Ola Nilsson, Johannes Claesson, Kalle Wigren, Martin 
Frigge och Anna Kaminska. Motionen i sin helhet finns i bilaga 4.

Motionen har som utgångspunkt den kritik som riktades mot matchstället European Nights där Malmö FF:s  
klubbemblem endast fanns på tröjan ton-i-ton och inte väl synligt. Även i andra sammanhang har spelarna uppträtt 
i kläder där klubbemblemet har haft annat utförande än originalversionen. Motionen lyfter fram föreningens policy 
där det anges att emblemet är vårt viktigaste varumärke och vår viktigaste tillgång och att det ska behandlas  
varsamt, vilket innebär att det är viktigt att emblemet får den framskjutna placering de förtjänar.

Motionen mynnar ut i att det är särskilt viktigt att emblemet finns väl synligt och i rätt form och färg på de tröjor 
spelarna bär när de representerar föreningen i träning och match i Sverige och Europa.

De specifika yrkandena är: 

- att föreningens samtliga spelare alltid ska bära emblemet/klubbskölden i originalfärger, det vill säga i blått och 
vitt, på matchställ och träningskläder som bärs i sammanhang där föreningen officiellt representeras i träning och 
match, 

- att undantag bara får göras vid kampanjer för sociala projekt kopplade till föreningens värdegrund alternativt 
särskilt framtagna jubileumsställ med användande av äldre versioner av klubbemblemet, 

- att beslutet tillämpas utan att vid beslutstidpunkten redan ingångna bindande överenskommelser måste brytas. 

Efter diskussion med de medlemmar som har lämnat in motionen har innebörden av yrkandena klargjorts enligt 
följande. Det första yrkandet handlar om att emblemet ska finnas i originalfärger på matchställ och träningskläder 
som bärs i träning och i matchspel. Kläder som bärs vid inmarsch och under uppvärmning omfattas formellt inte 
av yrkandet. Det tredje yrkandet anger att kläder som Malmö FF vid tidpunkten för beslutet redan har köpt eller 
redan har tecknat bindande överenskommelse om får användas.

Styrelsens yttrande

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att klubbemblemet i originalfärg ska finnas på matchställ och  
träningskläder som används i träning och i match enligt det förslag med klargöranden som beskrivs ovan.

Styrelsen yrkar bifall till förslaget.

Motioner



7. Motion om införande av 30-milsregel för bortamatcher

Motionen är inlämnad av medlemmarna Agnes Gertten, Christian Bruun, Christoffer Johansson, Ebba Sigeback, 
Isabelle Giordano, Joel Carlsson, Philip Longo, Susanne Lundberg och William Galambos. Motionen i sin helhet 
finns i bilaga 5.

Motionen utgår ifrån Allsvenskans starka läktarkultur och bortasupportrars bidrag till atmosfären runt matcherna. 
För de supportrar som färdas långa sträckor till bortamatcher är matcher som spelas på vardagar eller sent på 
söndagar ett betydande problem, varför dessa matcher inte bör spelas på dessa tider. Därutöver lyfter motionen 
fram vikten av att kunna planera med framförhållning och önskar därför även att spelprogrammet för hela  
säsongen läggs redan vid det första spelordningsmötet som brukar äga rum i december året före.

Motionen mynnar ut i att Malmö FF ska arbeta för att matcher där det är 30 mil eller mer mellan lagens hemorter 
ska förläggas så att avsparkstiden är mellan lördag 13:00 och söndag 16.00, att Malmö FF ska samarbeta med 
andra parter för att uppnå målet samt att spelprogrammet för hela säsongen ska läggas inför säsongen.

De specifika yrkandena är: 

- att Malmö Fotbollförening aktivt ska verka för att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från  
bortalagets hemvist ska ske inom tidsramen lördag kl. 13:00 till söndag kl. 16:00, 

- att Malmö Fotbollförening ska samarbeta med alla relevanta parter som också verkar för liknande mål, 

- att Malmö Fotbollförening aktivt ska verka för att SEF ska planera spelschemat för hela säsongen innan  
säsongstart. 

Efter diskussion med de medlemmar som har lämnat in motionen har innebörden av yrkandena tydliggjorts enligt 
följande. 

I den första punkten avser avståndet mellan orterna bilvägen och inte fågelvägen. Den princip som föreslås ska 
ses som ett mål och en huvudregel men inte som en absolut regel. Om, exempelvis, det finns behov av vilodagar 
för spelarna mellan matcherna eller en arena är inbokad för andra ändamål en viss dag är avvikelser från regeln 
möjliga. Regeln om avstånd ska däremot alltid gå före TV-bolagens önskemål. Det gäller även om det visar sig att 
regeln skulle begränsa de intäkter svensk fotboll erhåller från TV-avtal. 

Den andra punkten avser att Malmö FF ska söka samarbete med andra parter som arbetar för liknande mål. Med 
alla relevanta parter avses parter inom fotbollen som delar Malmö FF:s värdegrund. 

I den tredje punkten avses att målet är att hela spelprogrammet ska fastställas före säsongen. Det hålls dock öppet 
för att matcher kan behöva flyttas på grund av Europaspel och att det kan finnas behov av vissa förändringar i 
spelprogrammet efter att det har fastställts.

Motioner



Styrelsens yttrande

Motionens yrkande består i huvudsak av två delar. Den ena handlar om 30-milsregeln. Den andra handlar om  
tidpunkten för fastställande av det allsvenska spelprogrammet. Styrelsens yttrande behandlar dem i tur och  
ordning.

30-milsregeln

Styrelsen delar i grunden uppfattningen att matcher ska förläggas till en tidpunkt som är gynnsam för åskådarna, 
något Malmö FF försöker ta 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.

Styrelsen anser att svensk fotboll utvecklas bäst om alla parter arbetar tillsammans och gemensamt för svensk 
fotbolls bästa. Det gäller även i fråga om Allsvenskans spelprogram. Publik och supportrar skapar stämning 
och inramning runt matcherna och är en central del av fotbollen, vilket förstärker intresset runt Allsvenskan. Att 
göra matcherna så tillgängliga som möjligt är ett viktigt mål. TV bidrar med betydande intäkter och med att göra 
Allsvenskan tillgänglig för fler, något som också sprider intresset för Allsvenskan. Styrelsens bedömning är att 
en lämplig process för att ta fram det allsvenska spelprogrammet är alla berörda parter och perspektiv, inklusive 
supporter- och publikperspektivet, ska vara en del av processen.

Att matcher med långt mellan spelorterna helst ska förläggas till speltider som möjliggör resor till bortamatcher 
bör vara ett viktigt övervägande när spelprogrammet tas fram. Däremot är det, mot bakgrund av vad som sägs i 
föregående stycke, styrelsens bedömning att detta övervägande inte bör ta formen av en regel som generellt ska 
prioriteras framför andra aspekter. Det ska vara något som vägs in tillsammans med övriga perspektiv.

När det gäller övriga perspektiv är det oundvikligt att behovet av vilodagar för spelarna mellan matcherna är 
centralt. Om svenska lag ska vara framgångsrika i Europa bör spelprogrammet också så långt det är möjligt ta 
hänsyn till lagens Europaspel. Ur ett TV-perspektiv har det betydelse hur matcherna förläggs och fördelas mellan 
speltiderna. Om det skulle vara så att TV:s önskemål alltid ska prioriteras lägre än 30-milsregeln är det sannolikt 
att ersättningen till svensk fotboll från TV-avtal kommer att minska i framtiden med betydande ekonomiska  
konsekvenser för svensk elitfotboll. Däremot ska det inte heller vara så att önskemålen från TV alltid prioriteras 
framför andra.

Styrelsen vill även föra fram några aspekter som kanske inte är avgörande för frågan men som likväl kan vara 
värda att beakta. En sådan är att de långväga matcherna av många supportrar betraktas som så tidskrävande att 
de väljs bort oavsett speldag om det inte är en speciell match, som exempelvis cupfinalen. Däremot kan viljan vara 
större att åka på mer närliggande bortamatcher, i synnerhet om de ligger på attraktiva speltider. Det har således 
även ett stort värde att tillgängliggöra mer närliggande matcher och det är inte oproblematiskt om de kortare  
bortaresorna till följd av en 30-milsregel i stor utsträckning enbart förläggs till vardagar och sena söndagar.
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Ytterligare en aspekt är ett rättviseperspektiv mellan klubbarna. Det känns naturligt att de olika speltiderna  
fördelas någorlunda jämnt mellan respektive lag. Om 30-milsregeln används strikt kommer lag som geografiskt 
ligger mer avsides att få väsentligt fler matcher, både hemma- och bortamatcher, på lördagar och tidiga söndagar, 
medan lag som geografiskt ligger mer centralt kommer att få en hög andel matcher på de tider som i motionen 
anges som mindre attraktiva.

Tidpunkt för fastställande av spelprogram

När det gäller tidpunkten för spelprogrammets fastställande finns ett par saker att beakta. Spelprogrammet för 
början av säsongen offentliggörs vanligtvis i december eller januari. Här bör målet vara att offentliggöra det så 
tidigt som möjligt.

Spelprogrammet för den del av Allsvenskan som inleds med de omgångar som spelas parallellt med Europaspelet 
offentliggörs vid en senare tidpunkt. Det beror på att det i december inte är klart vilket lag som vinner Svenska 
cupen och därmed ska spela kvalspel till Europa Conference League. Normalt sett är alla allsvenska lag med något 
undantag i gruppspel i Svenska cupen och har därmed fortfarande chans att vinna turneringen. Om spelprogram-
met för de allsvenska omgångar som äger rum efter att kvalspelet till Europa har inletts skulle fastställas redan i 
december skulle i princip alla matcher behöva förses med reservationen att de kan komma att flyttas på grund av 
Europaspel. Det ter sig inte som en önskvärd situation. Däremot skulle det, som Svenska cupen är utformad just 
nu, sannolikt fungera att fastställa spelprogrammet för denna del av säsongen efter att semifinaler i Svenska cupen 
har spelats eftersom det då bara är två lags matcher som kan behöva flyttas på grund av Europaspelet. Om dessa 
matcher planeras efter cupsemifinalerna sker det före den allsvenska säsongsstarten.

Slutligen brukar spelprogrammet för de sista omgångarna fastställas i ett senare skede. Det handlar om att 
Allsvenskan är en så oförutsägbar serie att det inte är säkert vilka matcher i slutet av säsongen som är särskilt 
betydelsefulla och därmed kan förväntas attrahera ett större intresse. Så länge förläggandet av dessa matcher 
sker med tillräckligt god framförhållning anser styrelsen att det är en rimlig kompromiss att spelprogrammet för 
ett fåtal omgångar i slutet av serien fastställs i ett senare skede än de omgångar som berörs i föregående stycken.

Styrelsens förhållningssätt

Styrelsen yrkar avslag på motionen. Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att Malmö FF ska verka för:

- att alla berörda parter och perspektiv, inklusive supporter- och publikperspektivet, ska vara en del av processen i 
framtagandet av spelprogrammet,

- att tidpunkten för fastställandet av spelprogrammet följer de riktlinje som anges i styrelsens yttrande ovan.
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8. Motion om säkerhet på matcherna

Motionen är inlämnad av medlemmen Johnny Beifeldt. Motionen i sin helhet finns i bilaga 6.

Motionen utgår ifrån händelserna i samband med matchen mot Union Berlin och hur matchen förstördes av  
individer på läktaren med andra avsikter än att finns glädje i fotbollsfesten. Den förtvivlan och chock som spred sig 
bland människor, inte minst barn, lyfta fram. Även om matchen mot Union Berlin var det värsta exemplet  
förekommer olika formar av avarter alltför ofta i både Allsvenskan och Europa. Motionen påtalar att Malmö FF som 
arrangör är ansvarigt för vad som händer på arenan och anser att föreningen inte för tillräckligt för att stoppa de 
huliganer som finns på läktaren och som, i det långa loppet, kommer att ta död på fotbollen om de tillåts fortsätta.

Motionens resonemang mynnar ut i en serie konkreta förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemet.

De specifika yrkandena är följande:

1. Skapa ett eget regelverk för hur man måste uppföra sig på matcherna och se till att alla som släpps in skriver på 
ett bindande avtal att följa regelverket/uppförandekoden.

a. Skapa en äkta supporterkultur för äkta fotbollsälskare och äkta certifierade MFF-supportrar utan huliganism, 
utan pyroteknik och annat sabotage, utan ramsor med hat, hot, svordomar, könsord etc.

b. För att kunna göra det måste Ni ta kontroll över vem som får komma in på arenan och framför allt vem som 
får vara i klacken. Kräv identifikation med pass, körkort etc. som kopieras vis insläpp, på så vis vet Ni var varje 
person har sin plats (för vilken de påtar sig fullt ansvar) och vad de för in på arenan. Behövs scanning, visitationer, 
sökning med bombhundar, eller liknande: skaffa det då – lämna inget oprövat!

c. De som bryter mot regelverket/uppförandekoden skall för det första uteslutas för tid och evighet och  
dessutom tvingas betala ett fast skadestånd till klubben, plus att de tvingas betala alla extrakostnader som 
uppkommer p.g.a. deras regelbrott, t.ex. reparationer, skadestånd till andra personer, klubbar eller förbund. Ingen 
annan skall bära kostnaderna för deras sabotage.

2. Tillåt endast certifierade MFF-supportrar på Norra läktaren, dvs. i klacken.

3. Skulle det trots allt förekomma sabotage, se till att ha möjligheter att lyfta ut buset direkt.

4. Varna i förväg att all pyroteknik kommer att släckas med de till bud stående medlen och att de som tänder är 
ansvariga för konsekvenserna.

5. Skaffa in släckmedel av det slag som krävs, köp gärna brandsprutor med högt tryck och installera ett kraftigt 
sprinklersystem, som man kan utlösa när man vill – och/eller ha gott om skyddspersonal med stora befogenheter 
(på var tredje meter) och väl utrustade med brandsläckare och skyddskläder.

6. Tag bort alla täckande skynken så fort de dras ut, så att ingen kan gömma sig och tända därunder och lyft ut de 
som bryter däremot, liksom alla som maskerar sig.
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Styrelsens yttrande

Styrelsen delar uppfattningen att trygghet och säkerhet på fotbollsmatcher är av överordnad betydelse och 
det är ett område som prioriteras mycket högt. Föreningens värdegrund, som fastställs i stadgarna, anger att 
Malmö FF följer reglerna på och utanför planen. Det inkluderar självfallet samhällets regler och svensk lag. 
För detta ändamål bedriver Malmö FF ett omfattande arbete för att skapa matcharrangemang som är trygga 
och säkra för alla. Malmö FF kommer att fortsätta lägga resurser på detta område med både långsiktiga och 
kortsiktiga åtgärder av olika slag. En viktig del i arbetet med att skapa trygghet och säkerhet är att Malmö FF 
värnar om att skapa en miljö runt matcherna som är öppen, inkluderande och välkomnande och som inbjuder 
till glädje, stämning och fotbollsfest.

När det gäller de konkreta åtgärder som motionens yrkanden lägger fram är styrelsens bedömning att det 
inte är lämpligt att årsmötet beslutar i linje med dem. Det beror på några olika saker.

- Årsmötet ska behandla stadgeenliga och principiella frågor. Att trygghet och säkerhet är ett prioriterat 
område är en strategisk fråga och något som styrelsen helhjärtat instämmer i. Specifika operativa riktlinjer 
för hur arbetet med trygghet och säkerhet ska bedrivas är emellertid inte en fråga som bör beslutas på  
årsmötesnivå.

- Ett par av de åtgärder som föreslås kan, beroende på tillämpning, tänkas strida mot gällande lagar och 
regler.

- Åtgärder som till sin natur är sådana att de även påverkar oskyldiga åskådare som befinner sig intill 
felande personer bedöms inte vara lämpliga.

Av ovanstående anledning yrkar styrelsen avslag på motionen. Däremot ser styrelsen gärna att årsmötet som 
en markering av att vi gemensamt sluter upp bakom värdegrunden bekräftar att trygghet och säkerhet runt 
matcherna är ett högprioriterat område.
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