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FÖREDRAGNINGSLISTA

Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets stadgar
vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte lördagen den 20 mars kl. 13.00
i City Conference Centre, Norra Latin, Stockholm.
Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.
Utdelning av utmärkelser.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grund val av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte 		
erforderligt antal rösträknare.
5.
Behandling av:
a) Rapporter från av Svenska Fotbollförbundet ägda bolag
b) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2009
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2009
d) Representantskapets rapport för 2009
e) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och 		
		 Appellationsnämndens rapporter för 2009
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2009 och beslut i
anledning av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
9.
Val av förbundsordförande tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid
av ett år.
Mandattiden går ut för Lars-Åke Lagrell.
10. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Bo Lundquist, Susanne Erlandsson och Annelie
Larsson.
11. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år,
varvid iakttages att minst en av revisorerna och dennes suppleant skall
vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor.
Mandattiden går ut för Torbjörn Backvall och Hans Bredberg samt för
suppleanterna Juhan Okasmaa och Ola Spinnars.
12. Val av ombud jämte suppleanter till ev extra Riksidrottsstämma.
13. Val av ordförande i Licensnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Anders Beck-Friis.
14. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Tord Andersson, Anna Olrog och Odd Swarting.
15. Val av ordförande i Appellationsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Göran Lambertz.
16. Val av två övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Gunilla Bruno Alm och Leif Lundquist.
17. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Khennet Tallinger.
18. Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Staffan Anderberg, Lena Nitz, Hans Orrenius
och Johan Sterner.
19. Val av ordförande i Besvärsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Lars Nilsson.
20. Val av tre övriga ledamöter i Besvärsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Christer Danielsson, Owe Hultin och Ulrika Kalte.
21. Val av ordförande med en suppleant samt fem övriga ledamöter med
lika många suppleanter i valberedningen.
22. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och
suppleanterna.
23. Fastställande av verksamhetsplan för 2010.
24. Fastställande av budget för 2010.
25. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
25a) Stadgeändring.
26. Behandling av motioner som senast den 1 december 2009 inkommit till 		
Förbundsstyrelsen.
27. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
28. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
29. Meddelanden.
Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av förbundsmötet.
Valbar är medlem i förening inom SvFF som fyllt 18 år och som varit permanent
boende i Sverige under de tre senaste åren före valet och som inte är försatt i
konkurs eller har god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § och 7 § föräldrabalken.
Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som ledamot i Disciplinnämnden, Besvärsnämnden, Licensnämnden eller Appellationsnämnden eller som revisor eller
revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.
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Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
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Blekinge FF
5.349
3
1
4
Bohusläns FF
5.785
3
1
4
Dalarnas FF
8.282
3
2
5
Dalslands FF
2.655
3
1
4
Gestriklands FF
4.150
3
1
4
Gotlands FF
2.364
3
0
3
Göteborgs FF
17.926
3
4
7
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3
2
5
Hälsinglands FF
4.812
3
1
4
Jämtland-Härjedalens FF 3.496
3
1
4
Medelpads FF
4.191
3
1
4
Norrbottens FF
7.987
3
2
5
Skånes FF
35.235
3
7
10
Smålands FF
27.993
3
6
9
Stockholms FF
36.633
3
8
11
Södermanlands FF
9.333
3
2
5
Upplands FF
13.401
3
3
6
Värmlands FF
11.913
3
2
5
Västerbottens FF
10.888
3
2
5
Västergötlands FF
27.784
3
6
9
Västmanlands FF
6.552
3
1
4
Ångermanlands FF
4.992
3
1
4
Örebro Läns FF
7.795
3
2
5
Östergötlands FF
14.503
3
3
6
Totalt
285.971
72
60 132

FÖRENINGAR
Allsvenskan		
AIK
2
IF Brommapojkarna
2
Djurgårdens IF FF
2
IF Elfsborg
2
GAIS
2
Gefle IF FF
2
IFK Göteborg
2
Halmstads BK
2
Helsingborgs IF
2
BK Häcken
2
Kalmar FF
2
Malmö FF
2
Mjällby AIF
2
Trelleborgs FF
2
Åtvidabergs FF
2
Örebro SK FK
2
32
Superettan		
Assyriska FF
1
IK Brage
1
Degerfors IF
1
Falkenbergs FF
1
Hammarby IF FF
1
Jönköpings Södra IF
1
Landskrona BoIS
1
Ljungskile SK
1
IFK Norrköping FK
1

GIF Sundsvall
Syrianska FC
FC Trollhättan
FC Väsby United
Ängelholms FF
Örgryte IS
Östers IF

1
1
1
1
1
1
1
16
		
Damallsvenskan		
AIK
1
Djurgårdens IF DFF
1
Hammarby IF DFF
1
Jitex BK
1
Kopparbergs/
Göteborgs FC
1
Kristianstads DFF
1
Linköpings FC
1
LdB FC Malmö
1
Sunnanå SK
1
Tyresö FF
1
Umeå IK
1
KIF Örebro DFF
1
12
		
Distriktsförbunden 132
Föreningarna
60
Totalt antal röster 192
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Viss besvikelse emellanåt
får vi räkna med
D

et är självklart med en viss besvikelse vi sammanfattar
fotbollsåret 2009 då herrlandslaget misslyckades att
kvala in till VM i Sydafrika 2010 och damerna inte lyckats
ta sig förbi Norge i kvartsfinalen i dam-EM.
Vi är ju inte valda för att vara realister
i första hand, det ska finnas ambitioner
som överstiger det realistiska. Men då får
man också räkna med att det blir besvikelser emellanåt. Desto mer glädjande
då att vi lyckades få till ett nytt tv-avtal
i slutet av 2009 och att vi nu får en bra
ersättning och får ut våra landskamper i
alla svenskars tv-apparater!
Låt mig därför börja med det sista
vi gjorde klart 2009, det vill säga att
vi skrev på ett nytt tv-avtal för åren
Lars-Åke Lagrell,
2011–2015. Det är tre avtal som tecknats,
ordförande i Svenska
Fotbollförbundet.
ett för vardera SvFF, SEF och EFD där
alla förhandlat var för sig med tv-bolagen. Sammanlagt är det en ekonomisk
förbättring för fotbollen jämfört med 2006-2010. Det är
också ett mått på vår verksamhet, att den är så attraktiv
för tv-bolagen att sända.
Våra landslag lockar stora skaror (TV4 vann alla sportsändningar under EM-turneringen 2008 och 2009 toppar
fotbollen de flesta kanalers tittarmätningar), våra allsvenska
serier är oerhört starka med djupt fäste runt om i Sverige
och levererar som alltid spänning i topp som botten. Det får
vi inte glömma i den besvikelse som finns över landslagens
uteblivna framgångar.
Damlandslaget fick inte ut den kapacitet som både
ledare och spelare vet att det finns i laget
– men vi var inte chanslösa på något sätt. Så
livet går vidare och VM-kvalet har inletts väl
(hoppas vi slipper ett nervöst kval i höst!).
VM i Tyskland 2011 känns inte
omöjligt att nå.
Fem slutspel (VM och EM)
i rad är i det sammanhanget
det bästa vårt herrlandslag
någonsin har gjort. Många anser att det är en självklarhet att
vi ska klara oss igenom ett kvalspel – vilket det naturligtvis inte
är. Låt oss inse att fotbollskonkurrensen i världen numera är sådan
Lars Lagerbäcks period som
förbundskapten resulterade i
en fantastisk svit på fem raka
mästerskapsslutspel.

att betydligt fler länder än tidigare har en slagkraft som kan
ge dem både slutspel och medaljer.
Lars Lagerbäck har varit med på hela resan under 2000talet, från början tillsammans med Tommy Söderberg och
senare med Roland Andersson. 2009 blev hans sista år som
förbundskapten.
Lasse – du ska vara stolt! Din tid som kapten kommer
att ha guldkant kring sig när man tittar bakåt i fotbollssammanhang.

Utan regeringsintresse – inget stort mästerskap
De svenska och norska regeringarna gav i december den
skandinaviska fotbollen ett tydligt besked. Vi kommer inte
att använda någon del av våra skatteintäkter till att hjälpa
kommunerna att klara de nödvändiga investeringarna inför
EM 2016. Vi lämnar w.o. i vår finalkamp (mot Italien, Frankrike och Turkiet). Det blir ingen månadslång folkfest.

Glada miner i juni 2009 för den svensk-norska kandidaturen till EM i fotboll 2016. Fr.v. Göran Havik, SvFF:s
projektledare, Martin Kallen, UEFA, Lena AdelsohnLiljeroth, Sveriges kulturminister och Helge Dönnum,
Norges Fotbollförbund. I december fick projektet nådastöten sedan Sveriges och Norges regeringar sagt
nej till att bidra till nödvändiga arenainvesteringar.

... kunde vi ha gjort annorlunda?
Ja, vi trodde väl knappast att Kulturdepartementet i sin
argumentation skulle vända kommunernas ekonomiska ansökan till att fotbollen helt plötsligt hade
kommit med nya stora ekonomiska krav. Det sättet
att argumentera lurade tyvärr många.
Svenska Fotbollförbundet hade utan samhällsstöd klarat ett EM-slutspel och vi hade
gjort en ekonomisk vinst på arrangemanget.
Dock inte så stor att vi också kan ta på oss
anläggningsinvesteringarna. Detta måste staten, som tar hand om de skatteintäkter som
arrangemanget ger, stå för.
Om inte staten och kommunerna kan
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samverka för att vi ska ta hem ett
för samhället totalt lönande idrotts
arrangemang ... ja, då går det inte.
Regeringen säger mer nej till det
svenska samhället än till fotbollen.
Och är det något vårt land behöver
nu – efter flera tunga ekonomiska
bakslag – så är det framtidstro.
Vi söker nu dam-EM 2013 – inte
som kompensation för uteblivet
EM 2016 – utan för att ett dam-EM
klarar vi av utan att vara beroende
av Regeringen eller andra. Finland
hade ett publiksnitt på drygt 4.000
per match i årets EM – det kommer
vi att slå i Sverige om vi får turneringen. Och vi ger inte upp när det
gäller internationella arrangemang.

Skattefrågan kan slå hårt mot ideella föreningar
Vi anser att den, av Regeringen senast tillsatta, utredningen
avseende skatteregler för den ideella sektorn är otillräcklig
och skapar nya gråzoner, vilket leder till fortsatt oförutsebarhet och därmed rättsosäkerhet för våra föreningar. Vi
anser därför att denna utredning inte kan ligga till grund
för kommande lagstiftning och har i vårt remissvar även
hänvisat till den tidigare betydligt bättre Idrottsskatteutredningen.
I slutet av året överlämnade Regeringens utredare
rapporten ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn”, föranledd av krav på EU-anpassning. Även denna kommer
att påverka idrottsrörelsen negativt och samhällsnyttiga
ideella idrottsföreningar i förhållande till de idrottsbolag
som numera finns inom vår rörelse. Idrottsrörelsen kan
i framtiden komma att än mer utgöras av bolagsdriven
idrott, men något måste vara fel om detta påskyndas av
skattemässiga skäl.
Det är redan nu svårt att rekrytera ideella ledare till
idrottsrörelsen. Problemet kommer att öka om regler införs som är alltför svårtolkade samt alltför administrativt
betungande. Ideella föreningar riskerar att få en hårdare
beskattning än aktiebolag. Fotbollen kan inte acceptera
straffbeskattning på ideellt arbete. Vi kräver bland annat att
skatteneutralitet uppnås för ideella idrottsföreningar!
Vi vill att samhället ska slå vakt om den samhällsnyttiga
ideella föreningen, men för detta krävs politiskt stöd. Här
bör det vara partipolitisk enighet.
Publikökning i herreliten
Publikutvecklingen vände något uppåt igen på herrsidan
i inhemsk fotboll, men fortsatte att minska på damsidan.
Jag trodde i och för sig att de nya arenorna skulle innebära
ännu mer publik, men vi hämmas lite av de fortsatta supporterbråken som finns kring vissa lag. Det som stör mig är
att det fortfarande finns de som inte vet att svensk fotboll
sedan många år tillbaka har krävt en lagstiftning liknande
den som finns i länder där man har fått stopp på bråk i

Den avgörande VMkvalmatchen Danmark–
Sverige var det mest sedda
sportprogrammet i tv 2009. Ca 1,8
miljoner tittare följde matchen.

anslutning till fotboll. Svensk fotboll har
sedan länge ökat sitt säkerhetsarbete,
men detta arbete måste stöttas av en
lagstiftning som sätter stopp för inhopp
på spelplanen och för upplopp. Fotbollens matcher ska kunna besökas av
alla och dessa offentliga tillställningar
kräver också ett lagstiftningsskydd.
Inga andra åtgärder än en tydlig lagstiftning kan få bort problem bland
idrottsåskådare!

Arenabygget en del i anläggningsboomen
Ja, så är vi då äntligen igång med byggandet av Swedbank
Arena som ger hela Sverige en ny Nationalarena som vi
behövt länge. Det byggs dessutom på andra ställen runt
om i vårt land. Anläggningsoffensiven är ett resultat av att
ordförandekonferensen 2002 slöt upp bakom en sådan
satsning i svensk fotboll, där Swedbank Arena blir juvelen
i kronan.
Alla får tycka – men också stå för sina åsikter
Under året har det förekommit debatter och uttalanden i
olika riktningar i och runt svensk fotboll. Det är bara bra. Vi
ska ha en total öppenhet i alla frågor där vem som helst får
säga vad de vill. Men den som säger något får också stå för
det. Aktiva, som exempelvis ville uttala sig om man skulle
delta i ett OS i Kina eller inte, får göra det. Våra tjejer som
var med är så kloka att de har sin fulla rätt att säga vad de
vill – det behöver inte vi förklara – men väl stå för. Däremot
ska vi inte gå till personangrepp.
I fotbollen har vi en kamratskap innebärande att vi inte
attackerar en kamrat.
Erik Hamrén – ett bra förstaval
Till sist vill jag bara kommentera vår uppvaktning av Erik
Hamrén i Rosenberg. Klubben ville behålla en uppskattad
tränare, omtyckt av supportrar och partners.
Det blev en vansinnesbeskrivning av hur vi skulle gått
till väga vid vår uppvaktning, som inte alls stämde med
verkligheten. Erik ville bli förbundskapten, vi ville ha honom
och så blev det. Därmed är diskussionen avslutad och vi ser
med spänning fram emot vårens landskamper och höstens
EM-kvalspel med Hamrén vid rodret!
LARS-ÅKES Ö

1.
2.
3.
4.
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blev ett nytt bra år för svensk fotboll – även
om besvikelsen över uteblivet deltagande
vid VM i Sydafrika samt kvartsfinalförlusten i dam-EM
överskuggar alla positiva händelser:
• Tre år kvar tills vi kan spela på en ny
Nationalarena för fotbollen - Swedbank
Arena,
• U21-EM på hemmaplan visade att
vi har talanger som kan ge oss nya framgångar internationellt, och att vi klarar
stora arrangemang,
• Resultatmässigt står SvFF stabilt i en
bister ekonomisk tid och gör ett nollresultat med positiva förtecken.
Svensk fotboll har som princip att
alltid budgetera för ett nollresultat.
Sune Hellströmer,
generalsekreterare
Om herrlandslaget kvalificerar sig för
i Svenska Fotbollett mästerskap så innebär det extra
förbundet.
inkomster (och utgifter) det aktuella
mästerskapsåret, men de räknas aldrig

konjunkturläge. Det visar vilken god marknadsposition
fotbollen har skaffat sig, vilket nu blir extra viktigt eftersom
vi inte kvalade in till VM i Sydafrika 2010. Varumärkesbyggandet som skett under senare år har visat sig vara värt
nedlagt arbete och investeringar.

U21-EM en formidabel succé för alla inblandade
Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö var värdstäder för U21-EM som formellt arrangerades av UEFA och
Svenska Fotbollförbundet. Det blev en fotbollsfest av stora
mått, och våra värdstäder ska ha stort beröm för sin insats.
UEFA-presidenten Michel Platini skickade tackbrev där han
beskrev sommarens U21-EM som det bäst arrangerade
hittills.
Det blev också ett bra utfall för värdstäderna – och
svensk fotboll. 130 miljoner kronor (utöver matchbiljetten)
blev samhällsintäkterna i samband med matcherna på
spelorterna. Exponeringen i tidningar och publikationer
(OBS! tv ej medräknat) kunde omräknas till ett värde av
184 miljoner kronor.

Stabil ekonomi trots bistra tider
in i den löpande budgeten. 2009 gör SvFF ett nollresultat
– vilket med tanke på dagens ekonomiska situation är ett
bra resultat. Två extraordinära kostnader har vi burit som
inte fanns med i den ursprungliga budgeten:
1) ansökan om EM 2016 tillsammans med Norge,
2) förändringarna av landslagsledningen i november
månad.
Så även om vi på sista bokslutsraden inte kan utläsa någon vinst, så hade resultaten förutom nämnda icke
budgeterade kostnader varit ett överskott på 7,5 miljoner
kronor. Tack till alla för detta.
Vi har klarat att skriva nya marknadsavtal nästan identiska med budgetförväntningar, vilket vi är mycket glada
och stolta över. Detta har skett i ett, som alla vet, svårt

De dryga två veckornas fotbollsfest gav därmed arran
görerna mycket tillbaka även utanför fotbollen. Det är väl
på sin plats att speciellt rikta ett extra tack till Halmstad som
blott ett år före turneringen ersatte Borås som värdstad.
Karl-Erik Nilsson var organisationschef för U21-EM från
SvFF:s sida och gjorde detta oerhört bra. Det är en svår
uppgift att vara länk mellan UEFA, SVFF och värdstäderna,
U21-EM blev inte bara en framgång för det svenska
laget, här samlat utanför förläggningen i Båstad, utan
också för Sverige som arrangör av stora mästerskap.
UEFA-presidenten Michel Platini ansåg att U21-EM
2009 var det bästa hittills.
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men hans erfarenhet från mångårigt arbete som kommunalråd, ordförande i projektet ”Hela Sverige ska Leva”
och med sin bakgrund från fotbollen som elitdomare på
internationell nivå, gjorde att han var som klippt och skuren
för detta uppdrag.
Värdstäderna var nöjda, vi var nöjda och SvFF gjorde
även en liten vinst på äventyret.
Det är oerhört väsentligt att visa omvärlden att vi kan
arrangera mästerskap. Det är också viktigt för våra svenska
talanger, som idag (faktiskt) får plats i våra elitlag, att bevisa
på hemmaplan att de klarar att konkurrera med Europas
bästa spelare i sin ålder.
Jag vill också rikta ett tack till våra förbundskaptener
Jörgen Lennartsson och Tommy Söderberg som har stor del
både i lagets framgångar och i turneringens popularitet.
De förstod komplexiteten dels i arrangemanget och dels
av två års förberedelser utan
tävlingsmatcher.
Tack, er insats kommer
att betyda mycket för våra
kommande U21-landslag!

vår nya tränarutbildning är omfattande men ändå stark i
sitt innehåll (även om en och annan anser att den är för
omfattande).
Fotbollen är idag i många stycken rent professionell;
Att vara tränare 2010 är något helt annat än för bara tio år
sedan. Tränarens uppgift innehåller så mycket mer än bara
de matcher som laget spelar. Därför är det ett självklart val
att våra elittränare ska ha genomgått våra utbildningar för
att få leda sina lag i internationella matcher och från 2011
även i våra nationellt högsta serier.

Swedbank Arena välbehövlig ny Nationalarena
I och med Kronprinsessan Victorias första spadtag för
Swedbank Arena och Arenastaden den 7 december i Solna
så går projektet in i skarpt läge. Arenabolaget, vars ägare
är Fabege, Jernhusen, Peab, Solna Stad samt Svenska Fotbollförbundet, hade förhoppningar om ett spadtag redan
i juni, men det fick skjutas
framåt i tiden vilket dock inte
ska senarelägga invigningens
tidpunkt.
Just att Swedbank Arena
ägs av fem parter gör att SvFF
måste arbeta särskilt med sitt
ägarintresse. Var och en av
ägarna har naturligtvis sitt
eget syfte med ägandet. Jag
har nu lämnat min roll som
Generalsekreterare för att i tre
år svara för fotbollens intressen, samt överföra fotbollens
kompetens, kontakter och
nätverk till Arenabolaget. Det
blir en mycket spännande och
ansvarsfull roll som kräver en
100-procentig insats.
Den 7 december 2009 tog Kronprinsessan Victoria det

Svensk fotboll ska
motverka illegalt spel
Under 2009 beslöt UEFA att
vidta kraftfulla åtgärder för
att försöka komma till rätta
med illegalt spel och olaglig påverkan på matchers
utgång eftersom det är en
brottslig handling som dessutom lockar till sig kriminella
personer som vi inte vill ska
vara inblandade i fotbollen.
Publik och supportrar måste
känna att fotbollens trovärdighet inte rubbas.
första spadtaget till den nya Nationalarenan. Glada
Fotbollen är attraktiv
vittnen är fr.v. Christian Alexandersson, vd Arenastaden
som spelobjekt och därmed
Tack!
med Swedbank Arena, Lars-Erik Salminen, borgmästare
finns stora pengar att hämta
Låt
mig
här
få tacka för (näsSolna Stad, Erik Paulsson, styrelseordförande i Arenastaäven på svenska matcher.
tan) tio härliga år som Geneden, Michael Wolf, vd Swedbank och Fotbollförbundets
ordförande Lars-Åke Lagrell.
För den svenska fotbollen
ralsekreterare. Det har varit
är det självklart att verka för
fantastiskt att få vara med
att förhindra illegalt spel och vi har genom UEFA tillgång
under en mycket framgångsrik period för SvFF. Sportsligt,
till ett bevaknings- och kontrollsystem tillsammans med
med fem raka slutspel för herrlandslaget och med daolika intressenter med syfte att förhindra och stoppa allt
mernas VM-silver 2003 som höjdpunkter, och med ett bra
illegalt spel.
ekonomiskt resultat som gett oss möjligheter till många
Illegalt spel innebär en stor fara för fotbollen, så här
utvecklingsprojekt för att rusta för framtiden.
krävs krafttag. Med den nya teknik som finns runt om oss
Mikael Santoft tar över GS-uppdraget och jag önskar
i samhället blir det en grannlaga uppgift att försöka mothonom all lycka till i jobbet.
verka – men beslutet är givet: Fotbollen ska inte vara en
För min egen del blir det full fokus på att medverka så
arena för kriminella handlingar.
att Nationalarenan Swedbank Arena blir en framgång för
fotbollen och blir en del i fortsatt tillväxt.
Framförallt tack till hela den svenska fotbollsrörelsen.
Elitprojektet med ”spelaren i centrum”
Fotbollen är en stor rörelse i Sverige och det är viktigt att
Elitprojektet har avverkat tre av sina fyra ”fasta” år i och
genom ständig förnyelse och utveckling fortsätta att förmed att 2009 läggs till handlingarna. Riksinstruktörer och
bättra positionen.
spelarutbildare ute i distrikten är mycket väl mottagna och
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Förbundsstyrelse

Representantskap

Förbundsstyrelsen, som utses av Förbundsmötet
och ingår i Representantskapet, har haft följande
sammansättning:

Representantskapets, av distriktsförbunden och av de vid förbundsmötet
röstberättigade föreningarna, valda ledamöter och suppleanter har varit
följande:

Förbundsordförande
Lars-Åke Lagrell, Jönköping

Distrikt
Blekinge FF
Bohusläns FF
Dalarnas FF
Dalslands FF
Gestriklands FF
Gotlands FF
Göteborgs FF
Hallands FF
Hälsinglands FF
Jämtland/Härjedalens FF
Medelpads FF
Norrbottens FF
Skånes FF
Smålands FF
Stockholms FF
Södermanlands FF
Upplands FF
Värmlands FF
Västerbottens FF
Västergötlands FF
Västmanlands FF
Ångermanlands FF
Örebro läns FF
Östergötlands FF

Övriga ledamöter
Susanne Erlandsson, Haverdal, vice förbundsordförande*
Bo Lundquist, Stockholm, vice förbundsordförande*
Kenneth Håkansson, Landskrona**
Annelie Larsson, Karlstad*
Gillis Persson, Motala**
Jörgen Eriksson, Luleå**
* vald t.o.m. förbundsmötet 2010
** vald t.o.m. förbundsmötet 2011
Generalsekreterare och adjungerad ledamot av
Förbundsstyrelsen
Sune Hellströmer, Lidingö
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen
Lars Lagerbäck, Solna (landslagsfrågor)
Thomas Dennerby, Tyresö (landslagsfrågor)
Hedersordförande
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Madsen, Anderslöv
Börje Sandgren, Umeå
Bengt Ågren, Upplands Väsby
Revisionen har utförts av följande:
Förbundsrevisorer
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)
Suppleanter för förbundsrevisorerna
Juhan Okasmaa, Stockholm (auktoriserad revisor)
Ola Spinnars, Stockholm (auktoriserad revisor)

Personlig suppleant
Sven-Olle Persson
Jerker Nyström
Mats Bengtsson
Åke Nilsson
Örjan Ohlström
Monika Hjerp
Madelene Ekvall
Lars-Erik Carlsson
Bengt Thyrsson
Anna-Karin Broström
Nicke Stenqvist
Robert Lindström
Leif Ohlsson
Christer Gustafsson
Mikael Hagman
Lars Wessman
Ingmar Alm
Thore Jansson
Annelie Nilsson
Gerhard Sager
Birger Jonsson
Sven-Erik Forsgren
Bo Fredriksson
Ingela Andersson

Allsvenskan/Superettan Ordinarie
Michael Andersson
		
Bo Fagerberg
		
Rose-Marie Frebran
		
Bo Johansson
		
Mikael Kaller
		
Lars-Eric Nilsson
		
Fehmi Tasci
		
Seppo Vaihela

Suppleant (ej personlig)
Anders Eslander
Björn Johansson
Joakim Nordh
Johnny Pettersson
Lars Svensson
Pelle Svensson
Johan Sterner
Christer Wallin

Damallsvenskan
		
		
		
		
		

Suppleant (ej personlig)
Eva Hallenfeldt Ahlin
Marianne Johansson
Sven Eriksson
Anette Kahru
Roger Lundholm
Catrin Sundsten

Valberedning

Ordinarie
Nils-Olof Anderson
Per Darnell
Sören Gustafsson
Ylva Johansson
Lars-Åke Lindblom
Lena Wallgren Sandberg

Sammanträden

Valberedningen (§ 29-30 i förbundets stadgar) har utgjorts av:
Ledamot
Börje Sandgren (ordförande)
Berndt Lindström (Norrlandsdistrikten)
Raul Björk (Svealandsdistrikten)
Håkan Danielsson (Götalandsdistrikten)
Per Eliasson (Allsvenskan/Superettan)
Lena W Sandberg (Damallsvenskan)

Ordinarie
Per-Ola Johansson
Maria Niklasson
Lars Norman
Ingemar Carlsson
Lars Carlson
Hans Rosengren
Bert Andersson
Björn Andersson
Kenneth Carlsson
Leif Nilsson
Leif Yngvesson
Tore Johansson
Göran Nilsson
Håkan Danielsson
Sune Reinhold
Thomas Larsson
Dag Söderberg
Lennart Vestervall
Magnus Stenberg
Pelle Höög
Anna-Karin Johansson
Berndt Lindström
Raul Björk
Kjell Augustsson

Förbundsmötet ägde rum den 21 mars i Göteborg.

Personlig suppleant
Representantskapsmötet ägde rum den 27 november i Gävle.
Bengt Ågren		
Leif Nilsson
Förbundsstyrelsen har hållit 12 sammanträden.
Lars Wessman
Ingela Andersson
Sabine Söndergaard		
Ulla Lönn
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Svenska Fotbollförbundets styrelse 2009
Bakre raden fr.v. Gillis Persson, Sune Hellströmer, Jörgen Eriksson, Annelie Larsson.
Främre raden fr.v. Kenneth Håkansson, Susanne Erlandsson, Lars-Åke Lagrell och Bo Lundquist.
		

		

nämnder, KOMMITTÉER, ARBETSgrupper

Aktuell sammansättning från förbundsmötet 2009.
Disciplinnämnd
(vald av förbundsmötet)
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.), Staffan Anderberg, Helsingborg (v.ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Leif Lindstrand,
Gävle, Göran Nilsson, Limhamn, Lena Nitz,
Åkersberga, Hans Orrenius, Motala, Johan
Sterner, Sundsvall, Per Ågren, Limhamn,
Björn Eriksson/Erika Zaar/ Frida Wesström
(vik. t.o.m mars 2010), förbundskansliet
(sekr.).

Appellationsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Göran Lambertz, Uppsala (ordf.), Dan
Fernqvist, Västra Frölunda (v.ordf.), Gunilla
Bruno Alm, Stockholm, Thore Hallbäck,
Bromma, Leif Lundqvist, Stockholm, Maria
Djurberg, förbundskansliet (sekr).
Affärskommitté
Seppo Vaihela, Kungälv (ordf.), Per Darnell,
Ekerö, (v.ordf.), Björn Andersson, Halmstad,
Lars-Olov Hansson, Umeå, Leif Nilsson,
Ytterhogdal, Britt Nordström, Örebro, Jan
Larsson, förbundskansliet (sekr.).

Besvärsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Lars Nilsson, Bromma (ordf.), Stefan Alvén,
Saltsjö-Boo (v.ordf.), Christer Danielsson,
Uppsala, Owe Hultin, Bromma, Lena Julin,
Spånga, Ulrika Kalte, Huddinge, Jonas
Löfgren, Lidingö, Elisabeth Aldaeus, förbundskansliet (sekr.).

Anläggningskommitté
Lars-Erik Öberg, Sundsvall (ordf.), Raul
Björk, Örebro (v.ordf.), Göran Bogren,
Sölvesborg, Ylva Johansson, Stockholm,
Bengt Samuelsson, Norrköping, Lars Wistedt, Danderyd, Tommy Theorin, Malmö
(adj.), Ronni Lundqvist, förbundskansliet
(sekr.).

Licensnämnd
(vald av förbundsmötet)
Anders Beck-Friis, Stocksund (ordf.),
Richard Johnsson, Bjärred (v.ordf.), Tord
Andersson, Sölvesborg, Anna Olrog, Sollentuna, Odd Swarting, Stockholm, Anna
Wallin, Stockholm, Ivar Verner, Sollentuna,
Anders Brulin, förbundskansliet (sekr.).

Domarkommitté
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Karl-Erik
Nilsson, Uddevalla (v.ordf.), Bengt Augustsson, Luleå, Jan Berg, Luleå, Maria
Persson, Malmö, Matts Sjöström, Mölndal,
Eva Ödlund, Sundsvall, Germund Nilsson,
förbundskansliet (sekr.).

Fotbollskommitté
Håkan Danielsson, Södra Vi (ordf.), Lena
Wallgren Sandberg, Sundsvall (v.ordf.),
Ingemar Carlsson, Färgelanda, Jan Hellström, Nyland, Jeanette Mellqvist, Vargön,
Hans Rosengren, Fårösund, Svante Samuelsson, Kalmar, Mikael Melin, Borlänge
(adj.), Stefan Lundin, Örjesjö (adj.), Marika
Domanski Lyfors, förbundskansliet (sekr.).
Medlemskommitté
Cristel Brorsson, Halmstad (ordf.), Sam
Ersson, Åsele (v.ordf.), Rose-Marie Frebran,
Örebro, Josefine Jardenäs, Solna, Jenny
Keisu, Uppsala, Daniel Ljungberg, Halmstad, Rickard Strandberg, Visingsö, Gunilla
Axén, förbundskansliet (sekr.).
Tävlingskommitté
Gerhard Sager, Skepplanda (ordf.), Bert
Andersson, Göteborg (v.ordf.), Ingmar
Alm, Uppsala, Frida Andersson, Rydaholm,
Anna-Karin Broström, Östersund, Kenneth Carlsson, Bollnäs, Sören Gustafsson,
Skellefteå, Sture Svensson, Borås, Krister
Malmsten, förbundskansliet (sekr.).
FOTBOLLSMÄSSIGA ARBETSGRUPPER
Internationella gruppen
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Sune
Hellströmer, förbundskansliet, Lars Richt,
förbundskansliet (sekr.).
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Utbildningsgruppen
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Cristel Brorsson, Halmstad, Håkan Danielsson, Södra Vi, Bo Karlsson, Jönköping,
Tommy Andréason, förlaget (sekr.).

Juridikgruppen
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.),
Nils-Olof Anderson, Mölndal, Khennet
Tallinger, Hässleholm, Krister Malmsten,
förbundskansliet (sekr.).

Lundquist, Stockholm, Jörgen Eriksson,
Råneå, Kenneth Håkansson, Landskrona,
Annelie Larsson, Karlstad, Gillis Persson,
Motala, Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD).

Medicinska gruppen
Magnus Forssblad, Stockholm (ordf.),
Mats Börjesson, Göteborg, Jon Karlsson,
Floda, Björn Ekblom, Älta, Jan Ekstrand,
Linköping, Urban Johnsson, Halmstad,
Per Nilsson, Älvsjö, Annika Näsmark,
Sundbyberg, Per Renström, förbundskansliet, Johan Fallby, förbundskansliet
(sekr.).

Revisionsgruppen
Mats Bengtsson, Grycksbo (ordf.), Stefan
Enmark, Skellefteå, Gunilla Wernelind,
Stockholm, Stefan Svensson, Bjärred,
Sune Hellströmer, förbundskansliet, Kjell
Sahlström, förbundskansliet (sekr.).

Fastighets AB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Bo Lundquist, Stockholm, Jörgen Eriksson, Råneå,
Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie
Larsson, Karlstad, Gillis Persson, Motala,
Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD).

Granskningsgruppen
Dag Vikman, Luleå (ordf.), Mats Holmberg, Märsta, Per-Ola Johansson, Ronneby, Germund Nilsson, förbundskansliet (sekr.).
Försäkringsgruppen
Gillis Persson, Motala (ordf.), Sune
Hellströmer, förbundskansliet, Birger
Jonsson, Västerås, Göran Blomgren, förbundskansliet (sekr.).
Domareförhandlingsgruppen
Annelie Larsson, Karlstad (ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Sören Gustafsson, Skellefteå, Arne Jonasson, Oskarshamn, Leif Nilsson, Ytterhogdal, Sune
Reinhold, Sundbyberg.
Säkerhetsgruppen
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Lars Erbom, Stockholm, Bengt Kjellberg, Torslanda, Göran Rickmer, Stockholm, Sture
Svensson, Borås, Lennart Petersson,
förbundskansliet (sekr. tom okt), Anders
Sigurdsson, förbundskansliet (sekr. from
nov).
Organisationskommittén
för U21-EM 2009
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.), Sune
Hellströmer, förbundskansliet (ledamot),
Karl-Erik Nilsson, Uddevalla (proj.led.).
Lokal organisationskommitté
Göteborg
Gunnar Larsson, Göteborg (ordf.)
Lokal organisationskommitté
Halmstad
Björn Andersson, Halmstad (ordf.)
Lokal organisationskommitté
Helsingborg
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.)
Lokal organisationskommitté Malmö
Bengt Madsen, Anderslöv (ordf.)
ADMINISTRATIVA ARBETSGRUPPER
IT-Gruppen
Sune Hellströmer, förbundskansliet
(ordf.), Pär Jonsson, Falun, Gerhard
Sager, Skepplanda, Claes Sjöberg, förbundskansliet, Khennet Tallinger, Hässleholm, Britt-Marie Kihlman, förbundskansliet (sekr.).

Förtjänstteckengruppen
Bengt Ågren, Upplands Väsby (ordf. och
sekr.), Nils-Olof Anderson, Mölndal, Sune
Hellströmer, förbundskansliet.
Mediagruppen
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), Jan
Larsson, Jonas Nystedt (sekr.), Mikael
Santoft, Claes Sjöberg, samtliga förbundskansliet.
Skiljenämnd
Ordförandepool: Krister Malmsten,
förbundskansliet (även samordningsansvarig), Staffan Anderberg, Helsingborg,
Dan Fernqvist, Västra Frölunda, Owe
Hultin, Bromma, Håkan Lavén, Sundsvall, Martin Lindgren, Piteå, Åke Thimfors, Göteborg.
Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, förbundskansliet
(ordf.), Björn Ahlberg, Vikbolandet, Thomas Nordahl, Örebro.
SAMARBETSGRUPPER
Elitevenemangsgrupp (Dam)
Lars-Åke Lindblom, Enskede (ordf.), Kent
Andersson, Skellefteå, Cristel Brorsson,
Halmstad, Annika Grälls, Örebro, Kenny
Jönsson, Malmö, Linda Wijkström, Täby,
Maria Hellströmer, förbundskansliet
(sekr.).
Ekonomisk Samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Mats Bengtsson, Grycksbo, Bo Johansson, Borås,
Khennet Tallinger, Hässleholm, Bengt
Thyrsson, Söderhamn, Sune Hellströmer,
förbundskansliet, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
HELÄGDA BOLAG TILLHÖRANDE
FÖRBUNDET
Svenska Fotbollförlaget AB
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Jörgen Eriksson, Råneå (v.ordf.), Madelene
Ekvall, Nol, Lars-Åke Lindblom, Enskede,
Sune Hellströmer, förbundskansliet,
Tommy Andréason, Stockholm (VD).
Fastighets AB Solna Lagern 2
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Bo

Fotbolls TV i Solna AB
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Bo Lundquist, Stockholm, Jörgen Eriksson, Råneå,
Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie
Larsson, Karlstad, Gillis Persson, Motala,
Sune Hellströmer, förbundskansliet (VD).
INTRESSEBOLAG
Onside TV-production AB
(SvFF:s ägarandel 50 %)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke
Lagrell, Jönköping (ordf.), samt Sune
Hellströmer och Krister Malmsten (tillika
sekr.), båda förbundskansliet.
Råsta Administration AB
(SvFF:s ägarandel 20 %)
SvFF:s ledamot har varit Sune Hellströmer, förbundskansliet, med som suppleant Jan Larsson, förbundskansliet.
Arenabolaget i Solna AB
(SvFF:s ägarandel 33 %)
SvFF:s ledamot har varit Sune Hellströmer, förbundskansliet, med som suppleant Jan Larsson, förbundskansliet.
Swedish Arena Management AB
(SvFF:s ägarandel 33 %)
SvFF:s ledamot har varit Sune Hellströmer, förbundskansliet, med som suppleant Jan Larsson, förbundskansliet.
REPRESENTATION I RF-ORGAN
Björn Andersson, Halmstad,
Valberedningen RF.
Raul Björk, Örebro, Valberedningen RF.
Magnus Forssblad, Stockholm,
Dopingnämnden RF.
Susanne Erlandsson, Haverdal,
Riksidrottsstyrelsen.
Thore Hallbäck, Bromma,
Riksidrottsnämnden.
Josefin Jardenäs, Solna,
Valberedningen RF.
Bo Karlsson, Strömstad,
Valberedningen SISU.
Siv Karlsson, Jönköping,
Riksidrottsnämnden.
Krister Malmsten, förbundskansliet,
ordf. Riksidrottsnämnden.
Börje Sandgren, Umeå, SISU-styrelsen.

I NTE R NATION E LL A U PPDRAG



Internationella uppdrag

Foto: Philippe Woods, UEFA

Susanne Erlandsson, styrelseledamot i Svenska Fotbollförbundet, har flera internationella
uppdrag, bl.a. är hon 2:e vice ordförande i UEFA Women´s Football Committee.
MÖTEN
UEFA Top Executive Programme 20-21 januari i Noordwijk
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Sune Hellströmer.
UEFA-kongress i Köpenhamn 25 mars
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson
och Sune Hellströmer.
FIFA-kongress i Nassau 2-3 juni
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson
och Sune Hellströmer.
Nordisk konferens på Färöarna 1 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson,
Bo Lundquist, Jörgen Eriksson, Kenneth Håkansson, Annelie
Larsson, Gillis Persson och Sune Hellströmer.
FIFA Medical conference i Zürich 17-18 oktober
SvFF representerades av Sune Hellströmer och Magnus Forssblad.
REPRESENTATION I FIFA OCH UEFA   
Björn Ahlberg

UEFA Appeals Body

Marika Domanski Lyfors

FIFA Organising Committee for 		
the FIFA U-20 and U-17 Women´s 		
World Cups

Jan Ekstrand

UEFA Medical Committee,
1:e v.ordf.

Susanne Erlandsson

UEFA Women’s Football Committee,
2:a v.ordf.
UEFA Youth & Amateur Football 		
Committee (co-opted member)
FIFA Committee for Women´s
Football and FIFA Women´s 		
World Cup

Sune Hellströmer

UEFA Stadium and Security
Committee
UEFA Administrative Experts Panel

Lennart Johansson

UEFA Honorary President
FIFA Honorary Vice President

Bo Karlsson

UEFA Referees Committee
UEFA Referees consultative Panel

Lars Lagerbäck

UEFA Jira Panel

Lars-Åke Lagrell

UEFA National Associations
Committee, 1:e v.ordf.
FIFA Disciplinary Committee

Krister Malmsten

UEFA Legal Committee

Håkan Nyberg

UEFA Anti-doping Panel

Lars Peterson

FIFA Medical Committee
FIFA Medical Assessment and
Research Center
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DISCIPLINNÄMNDEN
Nedanstående redovisning avser tiden fr.o.m. Förbundsmötet den 5 april 2009 och t.o.m. Disciplinnämndens
sammanträde den 15 december 2009.
Disciplinnämnden har under året haft 18 ordinarie
sammanträden, åtta extrasammanträden och avgjort sammanlagt 27 ärenden per capsulam.
Disciplinnämnden har behandlat totalt 604 ärenden,
vilka kan delas in i följande kategorier:
• Arrangemangsärenden 99
• Bestraffningsärenden
370
(varav spelare 316, ledare 37, föreningar 17)
• Besvärsärenden
103
• Övriga ärenden
32
Av dessa 604 ärenden har 21 överklagats till Riksidrottsnämnden, varav 7 beslut ändrades och 15 överklagats till
Besvärsnämnden, varav 3 beslut ändrades. Disciplinnämndens beslut har således blivit de slutliga besluten i 98,3 %
av handlagda ärenden.
Khennet Tallinger
Ordförande

BESVÄRSNÄMNDEN
Besvärsnämnden får härmed lämna sin rapport över verksamheten under 2009, nämndens tredje verksamhetsår.
Besvärsnämnden har under året bestått av Lars Nilsson,
ordförande, Stefan Alvén, vice ordförande, samt Christer
Danielsson, Lena Julin, Ulrika Kalte, Owe Hultin och Jonas
Löfgren.
Nämnden har under året hållit 6 sammanträden varav
samtliga utom ett hållits per telefon.
Under året har till Besvärsnämnden inkommit 17 ärenden, en minskning med drygt 30 procent i förhållande
till 2008. Två av ärendena, däribland bedömningen av de
ordningsstörningar som förekom i kvalmatchen mellan
Djurgården och Assyriska FF den 8 november 2009, har i
skrivande stund ännu inte prövats av Besvärsnämnden.
Bland de dominerande ärendetyperna har, liksom
föregående år, varit frågor rörande bruk av okvalificerade
spelare, men även frågor rörande ansvar och påföljder
vid arrangemangs- och ordningsbrister har varit relativt
frekventa.
Nämnden har i 3 av de avgjorda ärendena helt eller
delvis ändrat Disciplinnämndens beslut. Detta ligger i nivå
med ändringsfrekvensen för 2008. Två av de ärenden där
Besvärsnämnden har gjort en annan bedömning än Disciplinnämnden har rört prövning av förutsättningar för att
besluta om omspel vid ifrågasatta domarbeslut.
Lars Nilsson
Ordförande

LICENSNÄMNDEN
Licensnämndens uppgift har varit att handlägga och
besluta i ärenden dels i fråga om anläggnings- och ekonomikriterier för deltagande i Allsvenskan, Damallsvenskan
och Superettan under säsongen 2010, dels om UEFA:s
klubblicens för säsongen 2009/2010.
Nämnden har sedan förbundsmötet 2009 haft sju protokollförda sammanträden.
Elitlicens för deltagande i Allsvenskan, Damallsvenskan
och Superettan

Elitlicensen består av ekonomikriterier och för Allsvenskan
även av anläggningskriterier. Samtliga 44 berörda klubbar
har beviljats licens för säsongen 2010.
För deltagande lag i Allsvenskan har klubbarna erhållit licens efter ha visat positivt eget kapital per årsskiftet
2008/2009 samt även uppfyllt de betalningskrav m.m. som
ålagts klubbarna per den 31 augusti 2009.
För tre klubbar i Damallsvenskan har enligt licensnämndens bedömning negativt kapital förelegat per
årsskiftet 2008/2009 (en klubb har i denna del överklagat
nämndens beslut till Appellationsnämnden). För de tre
klubbarna har två handlingsplaner godkänts, medan den
tredje icke godkänts. I det senare fallet har dock klubben
i särskilt periodbokslut per den 31 augusti 2009 uppvisat
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positivt eget kapital, varför även samtliga klubbar i Damallsvenskan kunnat erhålla licens.
För tre klubbar i Superettan har enligt licensnämndens
bedömning negativt eget kapital förelegat per årsskiftet
2008/2009. Klubbarnas inlämnade handlingsplaner har
godkänts, varför även samtliga klubbar i Superettan kunnat erhålla licens.
Licens för deltagande i UEFA:s klubbtävlingar
för herrar 2009/2010

UEFA-licensen består av kriterier inom områdena Sport,
Anläggning, Personal och Administration, Juridik samt
Finans.
Licensnämnden har beviljat licens för de 4 klubbar
som kvalificerat sig och som senare också deltagit i tävlingarna.
Anders Beck-Friis
Ordförande

APPELLATIONSNÄMNDEN
Till Appellationsnämnden överklagas beslut av Licensnämnden. Appellationsnämndens domar får inte överklagas.

Åtvidabergs FF är klart för spel i Allsvenskan 2010. Senaste gången östgötarna var med i högsta serien var 1982.

Under år 2009 har nämnden haft ett (1) ärende med ett
protokollfört sammanträde. Ärendet avsåg frågan hur sådana löner och s.k. signing-on-fees som betalas i slutet av ett
kalenderår ska redovisas. Får sådana kostnader föras över
till det kommande året på den grunden att fotbollsverksamheten ligger nere under slutet av ett kalenderår och att
spelarnas och tränarnas prestationer därför kan sägas avse
det kommande? Appellationsnämndens avgörande, liksom
Licensnämndens, innebär att någon sådan s.k. periodisering inte får ske. Såväl SvFF:s Anvisningar till elitlicensens
ekonomikriterier som god redovisningssed medför att
sådana kostnader ska kostnadsföras direkt.
Av viss principiell betydelse kan vara att Appellationsnämnden uttalade dels att det finns ett tydligt intresse av
att alla föreningar som är bundna av ekonomikriterierna
följer samma grundläggande redovisningsprinciper, dels
att förbundets anvisningar måste anses bindande för föreningarna i varje fall så länge de inte står klart i strid med
lag eller god redovisningssed.
Göran Lambertz
Ordförande
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Fleråriga samarbetsavtal
tryggar ekonomin
S

vensk fotbolls ekonomi står stark trots den pågående
finanskrisen. De avtal som under året har löpt ut med
samarbetspartners har förlängts, och dessutom har det
tillkommit några nya.
– Jag är glad att vi lyckats bibehålla intäkterna från våra
sponsoravtal på föregående års nivå och även fått in några
nya samarbetspartners under året, förklarar marknadschefen Jan Larsson.
Bland nya samarbetskontrakt som skrevs 2009 märks
Eniro, som är officiell samarbetspartner för herrlandslaget,
Hertz biluthyrning, som levererar bilar och Björks Buss
i Västerås, som designat en
• Rapport
speciell buss, som används
AFFÄRSkommittén
för transportera våra landslag
vid hemmalandskamper.
Förbundets strategi är att
skriva fleråriga avtal, som ”överlever” lågkonjunkturer och
tillfälliga sportsliga motgångar. Deltagande i stora mästerskap har naturligtvis betydelse för intresset, men fotbollen
är också en stor folkrörelse och den största idrotten där
det finns många andra värden som är viktiga att utveckla
och framhålla.
Jan Larsson är övertygad om att fotbolls-VM i Sydafrika
utan Sverige kortsiktigt inte kommer att påverka intresset
Publikbild från VM-kvalmatchen Sverige–Danmark på
Råsunda Stadion den 6 juni 2009. 33.619 åskådare var
på plats.

för svensk fotboll. Men självklart finns det risker att intresset
kan minska om Sverige missar flera mästerskap i rad.

Premiär för damernas nationalarena
Fotbollens största evenemang 2009 var VM-kvalet SverigeDanmark på nationaldagen 6 juni. Intresset för biljetter var
enormt och förmodligen hade förbundet kunnat sälja ut
två Råsunda. Antalet åskådare blev till slut 33.619.
Ett annat stort evenemang var invigningen av nya
Gamla Ullevi som nationalarena för damlandslaget. Premiär
landskampen mot Brasilien den 25 april sågs av hela 12.257
åskådare.
Totalt spelades 58 landskamper på svensk mark 2009.
I detta är inte U21-EM inräknat. Bland arrangemangen
fanns en nordisk flickturnering (F16/93) i Värmland, och
EM-kvalturneringen (F16/93) i Uppland. 15 av 24 distrikt
arrangerade en eller flera landskamper.
Ännu fler såg fotboll i tv
Intresset för fotbollen ligger på en hög och stabil nivå. 47
procent av svenska folket har sagt att man har ett stort
intresse för fotboll. Men ännu mer glädjande är att siffran
för åldern 15-30 år är hela 56 procent.
Intresset avspeglas i ökat tv-tittande på fotboll. Under
2007-2009 har herrallsvenskan ökat antalet tittare med 23
procent, damallsvenskan med 18 procent och damlandslaget med 16 procent. Även tiden för fotboll i tv har ökat
kraftigt.
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Den avgörande VM-kvalmatchen Danmark–Sverige var
det mest sedda sportprogrammet i tv med ca 1,8 miljoner
tittare (källa: MMS).

Kampanjen ”Nationalsporten” fortsatte
Marknadsföringskampanjen ”Nationalsporten” var inne på
sitt tredje år, och har nu blivit ordentligt etablerad. Ingen
i Sverige kan vara ovetande om vilken som är landets
nationalsport.
”Nationalsporten” kopplades 2009 till nationaldagen
och VM-kvalet mot Danmark. I kampanjen frågades också
vilken som är Sveriges nationalsång. Är det ”In med bollen
i mål” eller ”Vi är svenska fans
allihopa”? Men vi vet ju bättre.
Sverige har en vacker nationalsång, som inleder alla våra landskamper, sjung gärna med – även
om du sitter framför tv:n.”
I samband med vårens seriestart genomfördes en annan stor
kampanj. Förbundet tryckte en
fyrfärgsbroschyr i kvällstidningsformat med anslaget ”Dags att
väcka fotbollen i dig”. Den följde
som bilaga i kvällstidningarna.
Kampanjen följdes upp med föreningsspecifika bilagor
som föreningarna i Allsvenskan, Damallsvenskan och Super
ettan använde i olika lokala aktiviteter för att presentera sin
förening och locka publik till sina hemmamatcher.
Fotbollsvecka i Malmö
I november arrangerades en ”Fotbollsvecka” i Malmö
byggd på tre nationella delar, den TV-sända Fotbollsgalan, ett Fotbollsforum med framtidsfrågor och finanser,
samt U21-landskampen mot Kazakstan. Fotbollsveckan
kompletterades med lokala
fotbollsaktiviteter.
Fotbollsforumet lockade
130 deltagare. Bland föredragen kan nämnas ”Fotbollen ur ett värdeperspektiv”,
”Fotbollen som varumärke”,
och ”Hur konsumeras fotbol
len i framtiden?” Föredragen

Fotbollsforum med paneldebatt på Swedbank Stadion i Malmö: Fr.v. Jennifer Wegerup, Sportbladet,
Jens Fjellström, Canal+,
Pia Carlsson Thörnqvist,
Folksam och Lars Lagerbäck, f.d. förbundskapten.

kompletterades av paneldebatter om fotbollens framtidsfrågor.

Nytt affärskoncept ”Fotbollsaffären”
Affärskommittén har under året arbetat med en total översyn av det tidigare affärsutvecklingsprojektet Målchansen.
Projektet har till huvudsyfte att utveckla samarbetet med
centrala samarbetspartners där olika aktiviteter eller avtal
ska erbjudas föreningar och distriktsförbund för att bidra
till att ökade intäkter eller minskade kostnader.
Det nya konceptet och arbetssättet som Affärskommittén utvecklat kommer att lanseras inför säsongen 2010.
En hemsida där information om
avtal och möjligheter till att öka
intäkterna samlas kommer att
vara grunden för konceptet. Genom att använda modern teknik
för att kommunicera detta är förhoppningen att vi på ett snabbare
NATIONAL
och effektivare sätt ska nå ut till
SPORTEN
föreningslivet.
– Det är viktigt att föreningarna runt om i landet också kan
utnyttja förbundens centrala spon
soravtal. Jag är säker på att vårt
nya koncept kommer att göra detta mycket mer effektivt,
säger Affärskommitténs ordförande Seppo Vaihela.
Marknadsavdelning med fyra grupper
Marknadschefen Jan Larsson ansvarar för fyra grupper på
SvFF:s kansli: Affärsgruppen, Evenemangsgruppen, Biljett/
växel/receptionsgruppen samt Råsunda Stadion.
Totalt har marknadsavdelningen 23 fast anställda, vilket är oförändrat jämfört med 2008. Detta inkluderar den
personal som sköter nationalarenan.
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Konstgräset vinner mark
och blir allt bättre

K

onstgräs har stått i fokus för mycket av Anläggningskommitténs arbete 2009. Fler och fler konstgräsplaner
byggs, och framförallt blir kvalitén på konstgräset bättre
och bättre. SvFF:s styrelse tillsatte 2007 en projektgrupp
för konstgräs, som nu färdigställt ett policydokument för
hur svensk fotboll ska agera i konstgräsfrågan.
– 2009 var ett rekordår för konstgräset inom elitfotbollen, nära 40 % av matcherna
• Rapport
spelades på konstgräs och
ANLÄGGNINGSkommittén
den siffran kommer att öka
något 2010. Tre av 16 lag i
Allsvenskan har konstgräs
på sin hemmaplan, för Superettan är det sex av 16 lag och
i Damallsvenskan hela åtta av 12 lag. Tittar man utanför
eliten gäller siffran cirka 40 % på konstgräs även där, alltså
även i lägre divisioner och på distriktsnivå, säger Anläggningskommitténs ordförande Lars-Erik Öberg.
Från året som gått framhåller Lars-Erik Öberg åtta
viktiga punkter:
1) Nya elitarenor
– Vi fick tre nya förnämliga
fotbollsarenor i Göteborg, Mal
mö och Norrköping: Gamla
Ullevi, Swedbank Stadion och
Nya Parken.

mun planerar nya matcharenor. Vi noterar även att BP och
Åtvidaberg kommer att spela på konstgräs 2010.
3) Bättre konstgräs
– Kvalitén på konstgräsmattorna fortsätter att förbättras, något som är väldigt viktigt för oss. Utvecklingen har
gått snabbt framåt de senaste två åren.
4) Sportsligt rättvisa underlag
– Tidigt i våras var det mycket kritik mot underlaget i
Allsvenskan, då framförallt på Grimsta IP. Tävlingskommittén och Anläggningskommittén fick i uppdrag att titta på
frågan, och vi har tillsammans arbetat fram ett förslag som
säger att vi ska ha sportsligt rättvisa underlag i elitfotbollen.
Det gör att vissa matcher, typ några av de som spelades på
Grimsta och Rambergsvallen tidigt förra våren inte kommer
att få klartecken innevarande år.

5) Policydokument för konstgräs
– Tillsammans med Fotbollskommittén har vi tagit
fram ett policydokument för svensk fotbolls agerande i
konstgräsfrågan i framtiden. Till exempel ska Anläggnings
kommittén verka för att det
finns en konstgräsplan eller
fotbollshall med konstgräsunderlag i varje kommun i
Policydokument
Sverige.

för svensk fotbolls agerande
i konstgräsfrågan

2) Fler byggen väntar
– Flera nya elitarenor är på
gång. På nya nationalarenan
Swedbank Arena har arbetet
startat och för Stockholms
Arena vid Globen är beslut
redan taget. Båda dessa med
skjutbara tak och klara 2012.
BP och Solvalla planerar fortfarande för en inomhusarena
med fast tak och konstgräs. Kalmar och Linköping ligger
nära start, och Djurgården arbetar med projekt Östermalm.
Även Gefle IF/Gävle kommun samt Östers IF/Växjö kom-

6) Nytt
strategidokument
– Ett strategidokument för
tiden 2010-2013 har arbetats
fram, inklusive en handlingsplan.

7) Fler ansökningar
till Anläggningsfonden
– På grund av lågkonjunkturen var det få ansökningar
till Anläggningsfonden 2008, bara 28 stycken kom in. Men
där har vi sett en vändning i och med att 40 ansökningar
lämnats in under 2009.
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8) UEFA-pengar prioriteras till breddfotbollen
– Vi har fått pengar från UEFA:s HatTrick-program. Där
har vi fått styrelsens godkännande att prioritera bredden
framför eliten när det gäller anläggningar. Det innebär inte
att eliten är bortkopplad, men under föregående treårscykel var det bara eliten som fick pengar. Nu blir det bredden
som ska få mest, bortåt dubbelt så mycket som vi sätter av
till eliten. Med eliten avses här Allsvenskan, Damallsvenskan
och Superettan.

En generationsfråga
Konstgräset fortsätter att vara en viktig fråga, av stor betydelse för svensk fotbolls framtid. Detta framhålls också i
det nya policydokumentet.
– När det gäller konstgräset så är vi alla överens om att
det ger oss en längre period att träna och spela fotboll. För
att hävda oss i konkurrensen mot övriga Europa så behöver
vi förbättra snabbhet, teknik, bolltempo och passningsskicklighet och då måste vi ha ett jämnt och bra underlag
att spela på året om, säger Lars-Erik Öberg.
– Vi ser att inställningen till konstgräs i mångt och
mycket är en generationsfråga. Det tar tid innan man accep
terar ett nytt underlag. Vi ser nu också att den fördel som
lag med konstgräs på hemmaplan haft, den fördelen blir
mindre och mindre i takt med att kvalitén på konstgräset
förbättras.
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Även konstgräs har en begränsad livslängd, och en
viktig fråga är därmed att man med jämna mellanrum
byter ut underlaget.
– På elitarenorna rekommenderar vi att man byter ut
konstgräset vart fjärde år, och vi är glada att se att många
följer den rekommendationen. 2008 bytte man matta
exempelvis på Borås Arena, i Södertälje och på Valhalla
i Göteborg. Under 2009 bytte man bland annat i Umeå,
Sundsvall, Skytteholm i Solna och på Malmö IP, säger LarsErik Öberg.
Konstgräsets ökande betydelse till trots, så är naturgräsets tid långt från förbi.
– Vår uppfattning är att om tio år spelar vi fortfarande
både på konstgräs och på naturgräs, beroende på årstid
och var i Sverige vi bor. Även om konstgräset förbättrats
enormt de senaste åren, så är ett bra – med betoning på bra
– naturgräs fortfarande att föredra, säger Lars-Erik Öberg.

Övrig verksamhet
Vad gäller övrig verksamhet har Anläggningskommittén
förutom ordinarie sammanträden haft ett antal arrange
mang och sammankomster värda att påminna om.
• ArenaForum, som samlar elitfotbollens representanter för att dela erfarenheter, hölls i Norrköping och i
Göteborg.
• Konstgräsdagen, nu en årlig träff där hela fotbollsfamiljen finns med, även representanter för kommunerna.
• Deltog i en nordisk konstgräskonferens som hölls på
Färöarna.
• En konferens med EFD i anslutning till dam-EM i
Finland.
• Tre möten med Kommungruppen, där man möter
representanter för landets kommunala fritidschefer.
• Dessutom träffar med konstgräsleverantörer, planskötare, boll- och skoleverantörer, samt en del studiebesök.
– Vi vill vara breda i vårt arbete, och träffar därför så
många inblandade parter som möjligt. Viktigt är att
vi även träffar spelare, allsvenska tränare och sportchefer för att diskutera med dom. Vi möter även
landslagsledningen för A och U21 för att få deras
synpunkter på konstgräset, säger Lars-Erik Öberg.

Foto: Sofia
Andersson.

Tre nya elitarenor såg dagens ljus 2009: Gamla Ullevi i Göteborg
(överst) och Swedbank Stadion i Malmö (mitten) invigdes under
första halvåret och Nya Parken i Norrköping (t.h.) i augusti. 		

