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FÖRBUNDSMÖTET

Föredragningslista

Röstlängd

vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte lördagen den 27 mars
2004 kl. 09.00 i Stora Salen, Konserthuset, Stockholm.
Inledning, Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på
grundval 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) rapport från KB Råsunda Fotbollstadion;
b) rapport från Svenska Fotbollförlaget AB;
c) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet
kalenderår;
d) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet
kalenderår;
e) Representantskapets rapport för sistförflutet kalenderår;
f ) Licensnämndens och Appellationsnämndens rapporter för sistförflutet kalenderår.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balansräkning per den 31 december 2003 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 Björn Ahlberg, Mats Aronsson och Susanne
Erlandsson.
11. Val av ombud jämte suppleanter till Extra RF-stämma.
12. Val av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter i Licensnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Khennet Tallinger, vice ordförande Richard Johnsson, ledamöterna Tord Andersson, Anders
Beck-Friis, Anders Lundberg, Hans Orrenius samt Anna Wallin.
13. Val av ordförande, vice ordförande samt tre ledamöter i
Appellationsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för ordförande Ove Lindh, vice ordförande
Dan Fernqvist, ledamöterna Thore Hallbäck, Bo Finnhammar samt
Christer Ljungsten.
14. 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.
15. Val av ordförande med en suppleant samt fem övriga ledamöter
med lika många suppleanter i valberedningen.
16. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och
suppleanterna.
17. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
18. Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
19. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
20. Behandling av motioner som senast den 1 december inkommit till
Förbundsstyrelsen.
21. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
22. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
23. Meddelanden.
Annat ärende än ovan sagt 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 revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.
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DISTRIKT
Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
röster
röster
Blekinge FF
4.273
3
1
4
Bohusläns FF
4.274
3
1
4
Dalarnas FF
6.559
3
2
5
Dalslands FF
2.118
3
1
4
Gestriklands FF
2.911
3
1
4
Gotlands FF
1.730
3
0
3
Göteborgs FF
12.945
3
4
7
Hallands FF
8.783
3
2
5
Hälsinglands FF
3.676
3
1
4
Jämtland/Härjedalens FF 2.513
3
1
4
Medelpads FF
2.696
3
1
4
Norrbottens FF
5.372
3
2
5
Skånes FF
27.951
3
8
11
Smålands FF
21.831
3
6
9
Stockholms FF
24.578
3
7
10
Södermanlands FF
8.003
3
2
5
Upplands FF
10.165
3
3
6
Värmlands FF
8.893
3
2
5
Västerbottens FF
7.455
3
2
5
Västergötlands FF
21.953
3
6
9
Västmanlands FF
5.271
3
1
4
Ångermanlands FF
3.368
3
1
4
Örebro läns FF
5.874
3
2
5
Östergötlands FF
11.250
3
3
6
Totalt
214.442
72
60 132

FÖRENINGAR
Allsvenskan
AIK
Djurgårdens IF FF
IF Elfsborg
IFK Göteborg
Halmstads BK
Hammarby IF
Helsingborgs IF
Kalmar FF
Landskrona BoIS
Malmö FF
GIF Sundsvall
Trelleborgs FF
Örebro SK FK
Örgryte IS

2
2
2
2
2
2
0*
2
2
2
2
2
2
2

* betalt årsavgift 2003 för sent

Superettan
Assyriska Föreningen
Bodens BK
IF Brage
IF Brommapojkarna
FC Café Opera Djursholm
Enköpings SK FK
Falkenbergs FF
Friska Viljor FC
GAIS

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gefle IF
BK Häcken
IFK Norrköping
Västerås SK FK
Västra Frölunda IF
Åtvidabergs FF
Östers IF

1
1
1
1
1
1
1

Damallsvenskan
Bälinge IF
1
Djurgårdens IF DFF
0*
Hammarby IF DFF
1
Karlslunds IF DFF
1
Kopparbergs/Göteborgs FC1
Linköpings FC
1
Mallbackens IF
0*
Malmö FF
1
Själevads IK
1
Stattena IF
1
Sunnanå SK
1
Umeå IK
1
* betalt årsavgift 2003 för sent

Distriktsförbunden
Föreningarna

132
52

Totalt antal röster

184
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De viktigaste framtidsfrågorna
gäller skatter och spelmarknad

Foto: Ulf Lodin

Lars-Åke Lagrell,
ordförande i Svenska
Fotbollförbundet.

När man står inför en så stor händelse som ett 100-årsjubileum är det givetvis på sin plats att reflektera över historien. Det gör SvFF på många olika sätt och i olika format under 2004. Måhända är det ännu viktigare att blicka framåt.
Att förbereda sig för vad som komma ska, fundera kreativt
över vad framtiden kan medföra i form av svårigheter och
möjligheter.
– Först och främst är det viktigt, och min stora förhoppning, att vi kan fortsätta hålla ihop fotbollsrörelsen. Vi kommer att möta nya, stora frågor varje år. Vår tradition att lösa
problem i samförstånd är vår styrka. Vi diskuterar, lyssnar och
fattar sedan beslut inom ramen för en kultur där minoriteter
anpassar sig efter och accepterar majoriteter. Och där majoriteten tar stor hänsyn till minoriteten, säger Lars-Åke.

Med avstamp i det gångna
året, 2003, och inför det symboliskt viktiga 2004, då Svenska Fotbollförbundet firar sitt
100-årsjubileum, formulerar
förbundsordföranden LarsÅke Lagrell sina tankar och
sorterar ut två särskilt viktiga
framtidsfrågor:
• Skattesituationen för
ideella föreningar
• Utvecklingen på den
svenska spelmarknaden

FÖRST VILL LARS-ÅKE dock snabbt sammanfatta det nyss avslutade fotbollsåret:
Skatteutredningen
– Jag tycker man kan säga att vi hade tre riktiga höjdUnder senare år har skattemyndigheterna skärskådat
punkter under 2003: de sportsliga framgångarna, den fortidrottsföreningarna alltmer.
satta publikutvecklingen och ökningen av antalet licensieStor uppmärksamhet under 2003 har fallet med Café
rade spelare.
Opera fått. Ja, inte Café Opera-fallet i sig – utan skatteLagrell menar att kombinationen av damernas VM-silver,
myndigheternas förändrade skattesyn på bingoallianser och
herrarnas vinst i EM-kvalgruppen
TV-rättigheter.
och U21-landslagets avancemang till
– Jag hoppas att den skatteutEM-slutspelet gör 2003 till ett av de
redning som Regeringen är på väg
bästa landslagsåren någonsin.
att tillsätta ska hitta förnuftiga lösElitfotbollens fortsatta grepp om
ningar, och att detta ska leda till bepubliken var inte bara glädjande,
slut som innebär att ideella förenutan överraskade också många.
ingar fortfarande ska vara skatte– Med bytet av lag i Allsvenskan
mässigt gynnade, säger Lars-Åke.
trodde många att vi skulle tappa puSådana beslut vore, att när förblik. Det blev inte så. Vi ligger nu staeningar går ihop i t.ex. bingodigt på ett snitt över 10.000. Till
allianser så ska de fortsätta att bedetta kan vi lägga att herrlandslaget
traktas som ideella och att TV-inAtt utveckla samarbetet mellan Svenska Foti regel spelar alla tävlingsmatcher intäkter fortsätter att betraktas som
bollförbundet och Svenska Spel är en av de
för fulla hus och att damlandslaget
viktigaste framtidsfrågorna enligt förbundssubstitut för biljettintäkter.
ordföranden Lars-Åke Lagrell. Under 2003
tog rejäla kliv mot att också bli ett
– Det är angeläget för samhälförnyade parterna sitt samarbetsavtal vilket
riktigt publiklag.
let
att
den ideella föreningen kvarhär åskådliggörs av fr v Bengt Madsen, SEF,
Claes
Tellman,
Svenska
Spel,
Ulf
Bergquist,
I det rena förbundsperspektivet
står som en stark kraft och att den
EFD och Sune Hellströmer, SvFF.
värmer det förbundsordförandens
inte av skatteskäl ska tvingas att
hjärta att antalet licensierade spelare
övergå i bolagsform. Om skatteökade så kraftigt.
myndigheternas nya syn blir sam– Det visar att fotbollens populahällets, så kommer vår elitidrott att
ritet är grundmurad, när spelartillströmningen ökar i ett tideframdeles bedrivas i bolagsform, det är min bestämda övervarv då konkurrensen om såväl ungdomarna som om
tygelse.
fritidsaktiviteterna också ökar och då landsbygden avfolkas.
En sådan utveckling skulle skaka den svenska folkrörelSvensk fotboll har nu även etablerat sig i den nya TVseidrotten i grunden menar Lars-Åke. Men han är optimisvärlden. Alla allsvenska matcher direktsända – men inte bara
tisk.
det; produktionerna har varit bra. Dessutom har storbilds– De politiska signalerna i frågan är betydligt mer posiskärmarna på arenorna lyft evenemangen.
tiva än de signaler vi fått från skattemyndigheterna.
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Samarbetet med
Svenska Spel

ska visa att vi kan göra
stora samhällsinsatser.
När SvFF fyller 100 år är
När man titdet samtidigt 70-årstar på licensjubileum för samarbesiffrorna idag
tet med AB Svenska
kan man konSpel. Det har varit ett
statera att 80%
fruktbart samarav utövarna är män
bete – för
och 20% kvinnor.
båda parter.
Lagrell hoppas att reDärför värnar
kryteringen av tjejer
förbundet
går så bra att fotbollen
och Lagrell
blir en mer jämställd
mycket om Svenidrott än så, och att vi
ska Spels ställning på
med ett 2010-perspekspelmarknaden, när nu
tiv ska kunna tala om
inte minst utländska infotbollen som en i hög
tressen trycker på och
grad tvåkönad idrott.
vill försöka tjäna
– Tyvärr får opporpengar på bl.a. fotbollstunisterna – som i retips.
gel har ”noll koll” –
– Jag hoppas att vi
större rubriker för sina
– med hjälp av det samutspel än de som målägda bolaget Onside
medvetet sliter med
På väg mot EM i Portugal!
Marcus Allbäck har gjort 2–0 i EM-kvalet mot Polen inför ett fullTV-Production AB – unlångsiktiga mål och
satt Råsunda och uppvaktas av Anders Svensson, t v och Mattias
der de allra närmaste
varaktig förändring.
Jonson. Sverige säkrade definitivt sin medverkan i EM-slutspelet
åren ska kunna utPengautspelen efter
2004 när man i oktober också besegrade Polen på bortaplan.
veckla vårt samarbete
dam-VM i USA är ett
med Svenska Spel. Ja,
sådant exempel. Rubjag tror att det är nödrikerna skapade de
vändigt att vi tillsamsom trodde, att frammans blir offensiva och verkligen visar att den svenska spelgången kom utan någon som helst satsning från någon, sämarknaden tar upp kampen, inte bara hänvisar till en lagger Lars-Åke vidare – i en reflektion över ett år som kan bestiftning som den tekniska utvecklingen kommer att köra
traktas som damfotbollens publika genombrott.
över, säger Lars-Åke.
Ledarrekryteringen
– Mina tankar går då till ett nytt och spännande fotbollsFör förbundet är det också angeläget att behålla fokus på
spel, som är anpassat för såväl åskådarna på våra arenor som
ledarförsörjningen anser SvFF-ordföranden. Förbundet kan
för TV-tittarna som ser våra direktsända allsvenska matcher i
dock bara göra en del, det stora arbetet måste ske ute på fälhemmen.
tet. Centralt kan man bidra med utbildningsinsatser, men det
Lars-Åke Lagrell sticker inte under stol med att detta är
är föreningarna som måste erbjuda en stimulerande miljö så
en av de viktigaste framtidsfrågorna. Och han är inte rädd för
att människor som väljer att engagera sig i fotbollen känner
att väldigt tydligt deklarera sin uppfattning.
att de får något tillbaka för sina ideella insatser.
– Det är utomordentligt viktigt att vi och Svenska Spel
Ledarrekryteringen är helt enkelt en av de mest avgöhittar lösningar som gör att bolaget behåller sina marknadsrande faktorerna för att fotbollen ska kunna behålla sin posiandelar, och att vi på så sätt förhindrar att alltmer av pengtion i (idrotts-)Sverige. En annan faktor är bra resultat på plaarna försvinner över till privata ekonomiska intressenter.
nen.
Stora satsningar på flickfotbollen
Därmed är vi tillbaka till 2004, jubileumsåret. Några önskI ett ännu längre perspektiv pekar han på vikten av att damningar inför detta?
och flickfotbollen fortsätter att expandera och att ledarrekry– Givetvis att det går bra för våra landslag. Det går inte
teringen tillgodoses.
att komma ifrån att de är lokomotiven i svensk fotboll. Deras
– Damfotbollen har tack vare VM-framgången skaffat sig
framgångar genererar uppmärksamhet och ekonomiska reen bra grund att stå på. Närmast gäller att vi är duktiga när vi
surser. Deras framgångar attraherar publik, ungdomar, sponinom ramen för Handslaget nu gör flera stora satsningar på
sorer och media. Landslagsresultaten är helt enkelt utomorflickfotbollen. Handslaget med 1 miljard kr från Regeringen
dentligt viktiga!
till idrotten under en fyraårsperiod får inte bli någon flopp. Vi
Heja Sverige!
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Minst lika stor, om inte större, betydelse tror Hellströmer
att det kan innebära för de individuella spelarnas möjligheter att dra professionell nytta av att vara uppmärksammade
fotbollsprofiler.
– Man kan dela in damfotbollen tidsmässigt i ”före och
efter VM”. Nu finns det inte många människor som inte känner igen Victoria Svensson. Och man kan skönja möjligheten
att fotboll kan bli ett yrke även för de kvinnliga utövarna. Det
i sin tur borde leda till att fler talanger satsar hårdare och
längre på sina karriärer och att nyrekryteringen stimuleras.
Det är med ett belåtet anletsdrag som Sune HellAtt herrarna åter var framgångsrika i ett kvalspel har
strömer kan luta sig tillbaka i generalsekreterarockså ett mycket stort värde. Rekryteringen stimuleras och
stolen när han ska sammanfatta 2003. Ett sällsynt
svensk fotboll tillförs nya ekonomiska resurser som ger utframgångsrikt år som innehåller flera sportsliga
rymme för nysatsningar och fortsatt utveckling.
milstolpar.
– Icke att förglömma är att vi får en bättre ranking vid
kommande lottningar. Nog så viktigt eftersom det då ger oss
FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN kvalifiett på papperet bättre utgångsläge för att kvala in till framcerade sig de tre viktigaste landstida mästerskapsturneringar.
lagen (A, Dam och U21) till stora
U21-landslaget tog sig till EM-slutspelet via play off mot
slutspel kommande år. För första
Spanien. Sverige är en sällsynt gäst i dessa sammanhang.
gången någonsin kvalade A-lands– Det var glädjande att vi ordnade EM-biljetten genom
laget in till det tredje raka mästeratt besegra en så stark motståndare. Dessutom kan man
skapet av egen kraft. Och damsäga att vi därmed reparerade fadäsen med de bortglömda
landslaget tog inte bara silver i VM,
varningarna i gruppspelet. En händelse som f.ö. lett till
utan fick med sprängkraft sitt
skärpta rutiner, säger Hellströmer.
mediala genombrott.
Sune Hellströmer,
På klubbsidan var det en stor händelse att Umeå IK vann
Men när Hellströmer lutar sig
generalsekreterare
UEFA Women´s Cup.
i Svenska Fotbolltillbaka är det inte för att rulla tumförbundet
– Dessutom har vi två lag i semifinal i den pågående
marna. Han vet att kreativt och
upplagan
av samma turnering. Vi kan därför konstatera att vi
idogt arbete är vad som krävs inte
har en av världens bästa ligor på damsidan. Åtminstone är
bara för att skapa en stark position, utan framför allt för att
toppen väldigt stark. Vi behöver nu koncentrera oss på att få
behålla den. Konsekvens och långsiktighet är nyckelfaktorer.
fram fler lag som håller hög kvalitet.
Det är både valet och fasthållandet av förbundskaptenerna
De internationella framgångarna för klubblagen på herrbra exempel på.
sidan lyser samtidigt med sin frånvaro. Enligt Hellströmer är
– VM 2003 blev inte bara ett genombrott för damlandsdet bekymmersamt att Sverige i detta avseende inte kan
laget, utan även ett kvitto på Marika Domanski Lyfors envisa,
hävda sig åtminstone
stabila och långsiktiga arlika bra som länder med
bete mot klart definierade
ungefär samma villkor,
mål. Hon har inte låtit sig
Norge och Danmark är
rubbas i sin tro på den rätta
två exempel.
vägen och har oerhört stor
– Här skulle vi nog
del i framgången.
behöva samla oss till en
mer omfattande diskus”Före och efter VM”
sion för att hitta åtgärVM-silvret, TV:s tittarsiffror,
der, menar han.
publikökningen i DamallNationellt vill genesvenskan – 2003 måste beUmeå IK var Europas bästa klubblag på damsidan under
2003. Det visade man genom att besegra danska Fortuna
ralsekreteraren anlägga
traktas som damfotbollens
Hjörring i två raka matcher i finalen av UEFA Women’s Cup .
ett rikstäckande perriktiga genombrott.
spektiv när han summe– Rimligen får detta
rar seriespelet. Förutom
mycket stor betydelse för
att hylla alla segrare kan
den fortsatta utvecklingen.
man glädja sig över att Sundsvall är kvar i Allsvenskan och
Dock är det farligt att förledas att tro att det blir ett jätteatt Boden klarade Superettan-debuten så bra. Dessutom
språng ekonomiskt. Däremot snabbas den ekonomiska uppgick Friska Viljor och Brage upp i nästa högsta divisionen, där
byggnaden på. Som ett resultat av framgångarna 2003 komGefle också finns, och i Damallsvenskan har vi Umeå, Sunmer vi nu t.ex. att för första gången försöka ”sälja” damlandsnanå och Själevad 2004.
laget separat, säger Sune Hellströmer.

”VM-effekten” fick
damfotbollen
att lyfta

Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån
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Mediaintresset för Sveriges damer i fotbolls-VM växte i takt med
framgångarna. Finalen Sverige-Tyskland sågs av 3, 8 miljoner
svenska TV-tittare , vilket är rekord alla kategorier för TV4.

Styrgrupp Utveckling. Inom utvecklingsområdet har SvFF således valt att ha en styrgrupp i stället för som traditionellt en
kommitté. Anledningen är att verksamheten är så starkt projektinriktad.
– Redan första året kan vi se många goda effekter. Bl.a.
har vi för första gången blivit tilldelade pengar från EU för
ett projekt, ”Kloka Dribblingar”. Det handlar om att finna balansen mellan studier och fotboll för ungdomar med ambitionen att bli elitfotbollsspelare. Målgruppen är talanger i
åldrarna 13-19 år. Dessutom har Utvecklingsenheten, och
dess Styrgrupp, dragit lasset med distriktsutvecklingsprojektet. Ett oerhört viktigt arbete. Det är distrikten som är närmast föreningarna, och ska dessa kunna utvecklas och växa
krävs engagemang och kompetens från distriktsförbundens
sida.

– Detta är bevis för att det självklart går att bedriva elitfotboll norr om Dalälven.

Anläggningssidan i fokus
Vid sidan av det sportsliga har anläggningssidan varit ett
av de mest fokuserade områdena under året. Mycket arbete
har inriktats på att överallt i landet lyfta fram behovet av att
det byggs fler konstgräsplaner och småhallar och att anläggningar rent generellt förbättras.
– Den video vi producerade för att påvisa de samhällsvärden fotbollen står för, och att det därmed är en investering för samhället att satsa på fotbollsanläggningar, har blivit
positivt mottagen ute i kommunerna. Vi känner att vi får gehör får våra synpunkter. Det går inte att redan nu att peka på
konkreta effekter av arbetet, men jag tror att tempot höjs i
anläggningsfrågan och att det över tid kommer att ge resultat, säger Sune Hellströmer.
I juli gick Förbundsstyrelsen ut och förklarade att svensk
fotboll är i stort behov av en modern nationalarena, eller
storarena. Råsunda Stadion i nuvarande skick duger inte i
framtiden.
Utspelet fick både stort och snabbt gensvar. Idag är Göteborg beredda att förbättra Ullevi, Stockholm att bygga en
arena och Solna att modernisera Råsunda.
Inte bara fotbollen skulle tjäna på en sådan investering.
Besöksnäringen skulle vara en stor vinnare. Hellströmer gör
tankeexperimentet att en storarena, med en publikkapacitet
på 50.000 åskådare, som har några stora landskamper, två
allsvenska klubbar, internationell cupfotboll samt några
musikevenemang skulle bidra med uppemot en miljard kr
årligen till besöksnäringen. Han baserar detta på beräkningar att ett fullsatt Råsunda, 35.000 åskådare, en lördagseftermiddag ger besöksnäringen någonstans mellan 20 och 25
milj kr.
Under 2003 inrättades Utvecklingsenheten på förbundskansliet. All utvecklingsverksamhet är därmed samlad under
en hatt och har ett förtroendemannaorgan i form av Central

Svensk fotboll står stark
Fotbollsintresset har nog aldrig varit större än det är nu. Det
avspeglar sig i publik- och tittarsiffror, men även i licensstatistiken. 2003 blev i det avseendet ett rekordår. 214.000 spelare, 15 år och äldre, var licenserade. En bakomliggande faktor är att årskullen 1988 är så stor, men samtidigt måste det
då påpekas att fotbollen behållit greppet om ungdomen.
– En annan glädjande händelse för svensk fotboll, säger
Hellströmer, var Lars-Christer Olssons utnämning till ny
UEFA-chef. Det visar att det svenska ledarskapet anses så
kompetent att det leder till en av fotbollsvärldens absolut
tyngsta poster.
Nu står Svenska Fotbollförbundet inför ett jubileumsår.
2004 fyller förbundet 100 år. Under detta har UEFA förlagt
två stora arrangemang till Sverige, dels UEFA-cupfinalen i
Göteborg i maj och dels symposiet för Europas alla förbundskaptener i Stockholm i september.
– Vi har en stark trovärdighet som arrangör. Och vår ambition är att fortsätta att försöka få internationella evenemang till landet. Det tror vi är en bra stimulans för fotbollsintresset, avrundar Sune Hellströmer.
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Styrelse

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 personliga suppleanter har varit följande:

Förbundsordförande:
Lars-Åke Lagrell, Växjö
Övriga ledamöter:
Björn Ahlberg, Vikbolandet *
Mats Aronsson, Sollentuna*
Susanne Erlandsson, Haverdal*
Bengt Madsen, Anderslöv, vice förbundsordförande**
Gillis Persson, Motala **
Börje Sandgren, Umeå **
* vald t.o.m. förbundsmötet 2004
** vald t.o.m. förbundsmötet 2005
Generalsekreterare och adjungerad ledamot av
Förbundsstyrelsen:
Sune Hellströmer, Lidingö
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen:
Lars Lagerbäck, Sollentuna (landslagsfrågor)
Tommy Söderberg, Hässelby (landslagsfrågor)
Hedersordförande:
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter:
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Ågren, Upplands Väsby

Distrikt
Blekinge FF
Bohusläns FF
Dalarnas FF
Dalslands FF
Gestriklands FF
Gotlands FF
Göteborgs FF
Hallands FF
Hälsinglands FF
Jämtland/Härjed. 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

Ledamot
Kenneth Karlsson
Jan Öster
Lars Norman
Ingemar Carlsson
Lars Carlsson
Hans Rosengren
Bert Andersson
Björn Andersson
Kenneth Carlsson
Leif Nilsson
Lars-Erik Öberg
Tore Johansson
Göran Nilsson
Håkan Danielsson
Sune Reinhold
Thomas Larsson
Jan Hellström
Annelie Larsson
Sam Ersson
Håkan Svensson
Tomas Eklund
Berndt Lindström
Raul Björk
Kjell Augustsson

Suppleant
Sven-Olle Persson
Maria Niklasson
Mats Bengtsson
Åke Nilsson
Gunnar Lindbom
Christer Martinsson
Leif Larsson
Lars-Erik Carlsson
Ulf Jonsson
Bo Berged
Nicke Stenqvist
Bo Strömbäck
Issa Manglind
Christer Gustavsson
Ingvar Stenkvist
Stefan Johansson
Mats Holmberg
Karl Åke Carlsson
Jan Åke Sandström
Gerhard Sager
Zeki Can
Anders Westin
Sven-Ove Cederstrand
Ingela Andersson

Föreningarna,
herrar

Claes Johansson*
Ove Lindqvist
Bo Lundquist
Bengt Sjöholm
Benno Lindblom
Leif Lindstrand
Ronny Magnusson
Sture Svensson

Henrik Appelqvist
Zeki Bisso
Jonas Brorsson
Kenneth Håkansson
Birger Jonsson
Jan Nilsson
Åke Nilsson
Johan Sterner

Revisionen har utförts av följande:

*entledigad från sina uppdrag i SvFF på egen begäran
fr.o.m. 20 augusti.

Förbundsrevisorer:
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)

Föreningarna,
damer

Nils-Olof Anderson Lena Wallgren
Ing-Britt Lindberg Ulf Bergquist

Av Sveriges Riksidrottsförbund (RF) utsedd revisor:
Ulf Järlebro, Stockholm (auktoriserad revisor)
Suppleanter för förbundsrevisorerna:
Juhan Okasmaa, Stockholm (auktoriserad revisor)
Ola Spinnars, Stockholm (auktoriserad revisor)

Valberedning

Sammanträden

Valberedningen (§ 27-30 i förbundets stadgar) har utgjorts av:

Förbundsmötet
ägde rum den 29 mars i Stockholm.

Ledamot:
Lennart Johansson, ordförande
Berndt Lindström (Norrlandsdistrikten)
Mats Bengtsson (Svealandsdistrikten)
Bert Andersson (Götalandsdistrikten)
Jan Hallberg (Allsvenskan och Superettan)
Ing-Britt Lindberg (Damallsvenskan)

Personlig suppleant:
Gunnar Ericsson
Leif Nilsson
Annelie Larsson
Khennet Tallinger
Åke Nilsson
Lena Wallgren
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Representantskapsmötet
ägde rum den 22 november i Uppsala.
Förbundsstyrelsen
har hållit 12 sammanträden.
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Svenska Fotbollförbundets styrelse 2003
Bakre raden fr v Sune Hellströmer, Mats Aronsson, Gillis Persson, Börje Sandgren, Björn
Ahlberg. Främre raden fr v Susanne Erlandsson, Lars-Åke Lagrell och Bengt Madsen.

Kommittéer, utskott, nämnder, projektgrupper och övriga grupper
* fr.o.m. förbundsmötet 2003
**t.o.m. förbundsmötet 2003
Central Styrgrupp Utveckling
Gillis Persson, Motala (ordf.), Kajsa-Liza
Axdorff, Örebro*, Katarina Bergström,
Umeå*, Raul Björk, Örebro, Håkan Danielsson, Södra Vi, Sam Ersson, Åsele, Bo Forsén,
Trelleborg**, Maléne Pettersson, Alvesta**,
Sture Svensson, Borås*, Gunilla Axén, förbundskansliet (sekr.).
Fotbollskommitté
Gillis Persson, Motala (ordf.), Ingemar Carlsson, Färgelanda, Björn Ekblom, Älta, Claes
Johansson, Helsingborg**, Lars Klefbohm,
Umeå, Hans Rosengren, Fårösund, Lena
Wallgren, Sundsvall, Sanny Åslund, Täby, Lars
Richt, förbundskansliet (sekr.).

Marknadskommitté
Mats Aronsson, Sollentuna (ordf.), Björn
Andersson, Halmstad*, Cristel Brorsson,
Halmstad, Conny Claesson, Karlstad**, Tomas Eklund, Västerås*, Stefan Johansson,
Strängnäs, Siv Karlsson, Jönköping, Sven
Lundberg, Örnsköldsvik, Leif Nilsson, Ytterhogdal, Bengt Sjöholm, Halmstad, Tommy
Theorin, Malmö, Mikael Salzer, förbundskansliet (sekr.) t.o.m. augusti, Jan Larsson,
förbundskansliet (sekr.) fr.o.m. september.
Tävlingskommitté
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Henrik
Appelqvist, Enskededalen, Kenneth Håkansson, Landskrona (vice ordf.), Bo Karlsson,
Jönköping, Ing-Britt Lindberg, Uppsala, Lars
Norman, Borlänge, Gerhard Sager, Skepplanda, Sören Carlsson, förbundskansliet
(sekr.).
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Ungdomsråd
Kajsa-Liza Axdorff, Örebro (ordf.), Lenita
Franzell, Eskilstuna, Nicklas Johansson,
Motala, Henrik Sjöberg, Stockholm, Milou
Werth, Lund, Per Öhgren, Umeå, Peter Brusvik, förbundskansliet (sekr.).
Medicinskt utskott
Björn Ekblom, Älta (ordf.), Jan Ekstrand,
Linköping, Magnus Forssblad, Stockholm,
Inger Jacobsson, Boden, Urban Johnson,
Halmstad, Jon Karlsson, Floda, Per Nilsson,
Älvsjö, Annica Näsmark, Sundbyberg, Mats
Engqvist, förbundskansliet (sekr.).
Tränarutskott
Hans Rosengren, Fårösund (ordf.), Lars-Åke
Bäckström, Västerås, Karl-Erik Hult, Lomma,
Lennart Ottordahl, Öckerö (avliden i september), Lena Videkull, Malmö, Alf Wester-
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berg, Trelleborg, Stefan Hjelmberg, förbundskansliet (sekr.).
Anläggningsutskott
Stefan Johansson, Strängnäs (ordf.), Anita
Jaeger, Trångsund, Göran Persson, Landskrona, Bengt Sjöholm, Halmstad, Tommy
Theorin, Malmö, Lars-Erik Öberg, Sundsvall,
Ronni Lundqvist, förbundskansliet (sekr.).
Domarutskott
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Bengt
Augustsson, Luleå, Jan Berg, Luleå, Agneta
Björck, Örebro, Karl-Erik Nilsson, Lindås*,
Matts Sjöström, Mölndal, Lars-Åke Björck,
Göteborg (adj. i internationella frågor),
Germund Nilsson, förbundskansliet (sekr.).
Försäkringsutskott
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Anders Brulin,
Stockholm, Sune Hellströmer, Lidingö,
Mats Holmberg, Märsta.
Tävlingsutskott
Björn Ahlberg, Vikbolandet (ordf.), Kenneth
Håkansson, Landskrona, Annelie Larsson,
Karlstad, Göran Nilsson, Limhamn, Dag
Wikman, Norrfjärden, Per Ågren, Limhamn,
Elisabeth Aldaeus, förbundskansliet (sekr.).
Appellationsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Ove Lindh, Göteborg (ordf.), Dan Fernqvist,
Västra Frölunda (vice ordf.)*, Bo Finnhammar, Upplands Väsby*, Thore Hallbäck,
Bromma, Christer Ljungsten, Skanör, Kjell
Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Licensnämnd (vald av förbundsmötet)
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.),
Richard Johnsson, Bjärred (vice ordf.)*, Tord
Andersson, Sölvesborg, Anders Beck-Friis,
Stocksund, Anders Lundberg, Kullavik, Hans
Orrenius, Motala, Anna Wallin, Stockholm*,
Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Förtjänstteckennämnd
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Sune Hellströmer, Lidingö, Bengt Ågren, Upplands Väsby
(tillika sekr.).
Revisionsnämnd
Mats Bengtsson, Grycksbo (ordf.), Nils-Olof
Anderson, Mölndal, Kenneth Karlsson,
Bräkne-Hoby, Gunnar Lindbom, Gävle, Sten
Sandén, Umeå, Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
Skiljenämnd
Ordf.pool: Krister Malmsten, Järfälla (tillika
samordningsansv.), Owe Hultin, Bromma
(tillika sekr.), Carl-Johan Cosmo, Malmö,
Björn Ekman, Sundsvall, Martin Lindgren,
Piteå, Ove Lindh, Göteborg.

Stadgenämnd
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.), Sune
Hellströmer, Lidingö, Krister Malmsten,
Järfälla (tillika sekr.), Börje Sandgren, Umeå.

TV-grupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Ulf Bergquist,
Borås, Tommy Theorin, Malmö, Jan Larsson,
förbundskansliet (sekr).

Stipendienämnd
Susanne Erlandsson, Haverdal (ordf.), Lars
Arnesson, Upplands Väsby, Bengt Simonson,
Västerås, Lars Richt, förbundskansliet (sekr.).

Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, Järfälla (ordf.), Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Thomas Nordahl,
Motala.

PROJEKTGRUPPER
Damprojektilen (avslutades i juni)
Ledningsgruppen: Börje Sandgren, Umeå
(ordf.), Stefan Brandberg, Västerås, Håkan
Danielsson, Södra Vi, Susanne Erlandsson,
Haverdal, Niklas Johansson, Piteå, Kerstin
Rosén, Sollentuna, Mikael Santoft, Farsta,
Mikael Salzer, förbundskansliet, Gunilla
Axén, förbundskansliet (sekr.).

DOTTERBOLAGSSTYRELSER
KB Råsunda Fotbollstadion
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn Ahlberg,
Vikbolandet, Mats Aronsson, Sollentuna,
Susanne Erlandsson, Haverdal, Bengt Madsen, Anderslöv, Gillis Persson, Motala, Börje
Sandgren, Umeå, Sune Hellströmer, Lidingö
(VD).

Elitevenemangsgrupp
Bo Lundquist, Stockholm (ordf.), Ulf Bergquist, Borås, Mats Björklund, Göteborg, Claes
Johansson, Helsingborg (entledigad från
sina uppdrag i SvFF på egen begäran fr.o.m.
20 augusti), Mikael Kaller, Halmstad, Henrik
Koch, Solna, Krister Malmsten, förbundskansliet, Anders Pettersson, Örebro, Tommy
Theorin, Malmö, Jan Larsson, förbundskansliet (sekr.).
Elitevenemangsgrupp Dam
Roland Arnqvist, Umeå, Ulf Bergquist, Borås,
Cristel Brorsson, Halmstad, Per Darnell,
Ekerö, Maria Hellströmer, förbundskansliet,
Anita Jaeger, Trångsund, Elisabeth Leidinge,
Malmö, Lars-Åke Lindblom, Enskede, Jan
Larsson, förbundskansliet (sekr.).

ÖVRIGA GRUPPER
Ekonomisk Samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn Ahlberg,
Vikbolandet, Nils-Olof Anderson, Mölndal,
Mats Bengtsson, Grycksbo, Bengt Madsen,
Anderslöv, Bo Strömbäck, Råneå, Khennet
Tallinger, Hässleholm, Sune Hellströmer,
Lidingö (sekr.).
IT-Grupp
Sune Hellströmer, förbundskansliet (ordf.),
Khennet Tallinger, Hässleholm, Mats Aronsson, Sollentuna, Gunnar Wahlberg, Umeå.
Transfergrupp
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Bengt Madsen, Anderslöv, Börje Sandgren, Umeå, Sune
Hellströmer, förbundskansliet, Björn
Ahlberg, Vikbolandet, Krister Malmsten,
förbundskansliet, Sören Carlsson, förbundskansliet.
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Svenska Fotbollförlaget AB
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Björn Ahlberg,
Vikbolandet, Mats Aronsson, Sollentuna,
Susanne Erlandsson, Haverdal, Bengt Madsen, Anderslöv, Gillis Persson, Motala, Börje
Sandgren, Umeå, Sune Hellströmer, Lidingö
(VD).
Fotbolls TV i Solna AB
Lars-Åke Lagrell, Växjö (ordf.), Susanne
Erlandsson, Haverdal, Sune Hellströmer,
Lidingö, Bengt Madsen, Anderslöv.

INTRESSEBOLAGSSTYRELSE
Onside TV-production AB (50% ägarandel)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke Lagrell,
Växjö, Bo Lundquist, Stockholm, Sune Hellströmer, Lidingö.
Svenska Spels ledamöter har varit Meg
Tivéus, Stockholm (ordf.), Annica Axelsson,
Stockholm, Per Kotschack, Lidingö.

RF-ORGAN
Björn Andersson, Halmstad, Valberedningen.
Siv Karlsson, Jönköping, Riksidrottsnämnden.
Lars-Åke Lagrell, Växjö, Riksidrottsstyrelsen,
SISU-styrelsen (utsedd av RS).
Ove Lindh, Göteborg, Riksidrottsnämnden.
Krister Malmsten, Järfälla, vice ordf. Riksidrottsnämnden.
Börje Sandgren, Umeå, SISU-styrelsen.

AB SVENSKA SPEL
Lars-Åke Lagrell, Växjö, styrelseledamot.

2003
VERKSAMHETSUPPDRAG

Verksamhetsuppdrag
Förbundsordföranden Lars-Åke
Lagrell är en av
många svenska
representanter i
olika FIFA- och
UEFA-organ.

Foto: Bildbyrån

MÖTEN

Lennart Johansson

FIFA-vice president och vice
ordförande Executive Committee
FIFA Emergency Committee
FIFA Committee for Security Matters
and Fair Play
Ordförande FIFA World Cup
Organising Committee
Germany 2006
UEFA-President och ordförande
UEFA Executive Committee
Ordförande UEFA Emergency
Panel

Bo Karlsson

UEFA Referee Observers Panel

Lars-Åke Lagrell

FIFA Disciplinary Committee
Ordförande UEFA National Teams
Committee
UEFA Match Delegates Panel

Ronni Lundqvist

UEFA Artificial Turf Panel

Krister Malmsten

Ordförande UEFA Club Licensing
Panel

Morgan Norman

UEFA Referee Observers Panel

Lars Peterson

FIFA Sports Medical Committee
FIFA Medical Assessment and
Research Center
Ordförande FIFA Doping Control
Sub-Committee

Lars Richt

UEFA Venue Managers Panel

Mikael Salzer

UEFA Venue Managers Panel

Khennet Tallinger

UEFA Match Delegates Panel

UEFA-kongress i Rom 26-28 mars
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen
och Sune Hellströmer.
Nordisk Konferens på Färöarna 1-3 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen,
Björn Ahlberg, Gillis Persson, Börje Sandgren, Susanne
Erlandsson, Mats Aronsson och Sune Hellströmer.
FIFA-kongress i Doha 19-20 oktober
SvFF representerades av Bengt Madsen och Sune Hellströmer.

FIFA OCH UEFA
SvFF har under året haft följande representanter i FIFA:s
och UEFA:s kommittéer och paneler:
Lars Arnesson

Agneta Björck

FIFA Technical Committee
UEFA Technical Instructors Panel
UEFA Jira Project Panel
UEFA Match Delegates Panel
UEFA Match Delegates Panel
Women’s Football

Lars-Åke Björck

FIFA Referees’ Committee
UEFA Referees’ Committee

Jan Ekstrand

UEFA Medical Committee

Susanne Erlandsson UEFA Women’s Football Committee
UEFA Match Delegates Panel
Women’s Football
Christer Fällström

UEFA Referee Observers Panel

Sune Hellströmer

UEFA Administrative Experts Panel
UEFA Club Competitions Committee
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Emelie Farfa i F19landslaget i duell
mot Englands
Georgie Adams vid
landskampen i
Skene som Sverige
vann med 1–0.

Inte bara VM-silver...
G

illis Persson är ordförande i Fotbollskommittén. När han
sammanfattar samtliga landslags insatser under 2003
vill han gärna lyfta fram de prestationer som utförts i skymundan av de rubrikdragande herr- och damlandslagen.
– Inte bara för VM-silvrets skull, utan lika mycket för framgångarna på flicksidan, så känns det gångna året som
tjejernas år! När samtidigt både A- och U21-landslagen

omgången och gått vidare till nästa runda. F17 vann Nordisk
Flickturnering.
– Det är detta som ger övervikt åt tjejernas håll, då motsvarande framgångar inte nåtts på pojksidan, säger Gillis
Persson och fortsätter:
– Vi ska verkligen lyfta på hatten för A- och U21-landslagen. Att lilla Sverige i den allt hårdnande internationella
konkurrensen lyckas få båda de äldsta herrlandslagen med i
EM-slutspel är inget annat än imponerande. Och U21 har ju i
förlängningen faktiskt möjligheten att komma med till OS i
Aten, dit ju damerna genom sin VM-bragd redan kvalificerat
sig.
Totalt spelade Sverige 118 landskamper under säsongen.
58 slutade med vinst, 26 blev oavgjorda och vid 34 tillfällen
blev det nederlag. Av dessa spelade dam- och flicklandslagen knappt hälften med följande mycket förnämliga
tabellrad:
54 31 13 10 136-66

• Rapport
FOTBOLLSKOMMITTÉN

kvalade in till EM, är det ett bra mått på hur framgångsrikt
2003 var för svensk fotboll.
U21 Dam kom tvåa i Nordisk Turnering. F19 gick till semifinal i EM, där det blev förlust mot Norge först efter straffläggning. F18 har klarat sig vidare från första EM-kval-
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Foto: Bildbyrån

Herrarnas U21-landslag kvalificerade sig till EM-slutspelet i Tyskland 2004 genom att besegra Spanien i ett avgörande Play off-kval. Bilden ovan är från det första mötet mot Spanien i Halmstad. Kim Källström har just gjort
2–0 och uppvaktas närmast av Fredrik Stenman. Den
svenska EM-platsen säkrades när man klarade oavgjort,
1–1, i den svåra bortamatchen i Almendralejo.

I glädjens stund är det viktigt att lyfta fram de bakomliggande faktorerna. Mycket jobb görs ute i distrikt och föreningar, av elittränare och talangutvecklare, riksinstruktörer
och ungdomsledare.

– Utvecklingen av vår stegutbildning är en ständig process. Vi håller på med en översyn av den högsta nivån, pro
level, för att möta UEFA:s höga krav på utbildningen. Vår modell är godkänd, men utvecklingen går snabbt så därför
måste anpassningar hela tiden göras, säger Gillis Persson.

Utbildningen
Dopingfrågan

Ett långsiktigt utbildningsarbete har varit och är en röd tråd i
den svenska fotbollsverksamheten. Under 2003 följdes detta
upp med bl.a. en stor fortbildningssatsning i form av en studie- och utvecklingsresa till Tjeckien och Slovakien. Ett 60-tal
instruktörer (tipselittränare, talangutvecklare, förbundskaptener m.fl.) deltog och fick studera ungdomsfotbollen i
dessa båda länder och dessutom diskutera den svenska modellen.
Svenska Fotbollförbundet var under året även värd för
en stor nordisk utbildningskonferens, där huvudsyftet var utbyte av erfarenheter om hur de olika ländernas tränarutbildning är upplagd.

På det medicinska området arrangerades en viktig konferens, som vände sig till läkare och terapeuter både från förbund och föreningar. På dagordningen stod bl.a. dopingfrågan.
– Under året gavs också en informationsbroschyr ut i just
ämnet doping, berättar Persson. Det är väsentligt att vi
tränger djupare in i frågan, och sprider upplysningar längre
ut i rörelsen, nu när fotbollen är på väg in i WADA.
Broschyren, som är riktad till såväl ledare som spelare, avhandlar de flesta aspekter kring doping, inte minst hur man
ska förfara när man är osäker.
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deltagare i år, vilket gynnar både rekrytering och ekonomi.
65.282 barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år deltog i
”Landslagets Fotbollsskola”, som anordnades av 655 föreningar spridda över hela landet. Många av skolorna gjorde
verkligen skäl för namnet – 134 av dem fick besök av spelare
från vårt populära damlandslag.
I flera år har fotbollsskolan varit en populär sommaraktivitet, men aldrig i närheten av 2003 års siffror. Tidigare
deltagarrekord var från 1999, då 54.414 barn och ungdomar
medverkade.
Det nya namnet, ”Landslagets Fotbollsskola”, gjorde säkert sitt till för ökningen liksom det fina samarbetet mellan
Svenska Fotbollförbundet, Umbro och Intersport.
Under året togs beslut om att ändra de ekonomiska formerna för affärs- och föreningsutvecklingsprojektet.
– Större ersättning läggs nu på den rörliga delen. Vi tror
det kommer att leda till bredare samarbete mellan flera distrikt, och därmed ökad effektivitet. Det sätter också fokus på
att om man vill satsa finns möjligheten till stora resultat, säger Mats Aronsson.

Över 65.000 barn
i ”Landslagets
Fotbollsskola”
E

tt av utskotten som ligger under Marknadskommittén är
Anläggningsutskottet. Det betyder att hela arbetet inom
marknadsområdet kretsat mycket kring just anläggningsfrågor det gångna året.
2003 var året då svensk fotboll gick på anläggningsoffensiv.
• Rapport
MARKNADSKOMMITTÉN

Mats Aronsson är ordförande i Marknadskommittén:
”Damlandslagets supporterklubb”
– Intresset för fotbollen ökar. Vi får fler spelare. För att
Den sportsliga delen av verksamheten sätter villkoren för ett
klara av tillströmningen, inte minst på tjejsidan, måste vi se
framgångsrikt marknadsarbete.
till att det finns anläggningar att bedriva verksamheten på.
– Visst märker vi att fotbollen är het, menar Aronsson. Att
Situationen är inte tillfredsställande som den är idag.
vi inför den nya avtalsperioden med Top 2000 lyckats fylla på
Näridrottsplatser och konstgräsplaner står högt på
med nya samarbetspartners i ett annars
prioriteringslistan. Förbundet och diför företagen kärvt klimat vittnar om
strikten försöker stimulera såväl fördetta.
eningar som kommuner att investera
Framgångarna i dam-VM visar
i sådana.
samma sak. Tron finns på att nu kunna
– Men det är ett arbete som tar
sälja damfotboll på ett helt annat sätt än
tid. Intresset ökar dock, det kan vi se
tidigare.
på antalet ansökningar till Anlägg– Vi har arbetat fram ett nytt koncept
ningsfonden. Vi hade 40-50 under
för detta ändamål och bl.a. skapat ”Dam2003 till de 3 milj kr som stod till förlandslagets supporterklubb”. Här vill vi
fogande.
hitta 4-5 företag som enbart inriktar sig
– Väldigt glädjande var att vi unpå damfotboll. Samtidigt är det en bader året kunde inviga den första ”Kulansgång gentemot våra befintliga samlan”, som är vårt nya projekt. En närarbetspartners.
fotbollsplan med måtten 40x20 m
anpassad för i första hand bostadsEvenemangsarbetet bär frukt
områden och skolor. Först ut var
Evenemangsutveckling är självfallet
Den första närfotbollsplanen ”Kulan”
Landskrona. Vi hoppas att vi ska få
också en av de tyngsta uppgifterna för
kunde under året invigas i Landskrona.
många fler. Här har vi sneglat på
Marknadskommittén och -enheten. Nya
Norge, som varit mycket framgångsrekordsiffror både på arenorna och i TVrika med detta koncept. ”Bingen”, som
sammanhang har noterats för elitfotden kallas där borta, finns nästan
bollen. Det mångåriga, strukturerade, aröverallt i grannlandet.
betet med evenemangen och förbundets mediastrategi fortsätter att bära frukt.
– Men vi jobbar inte bara med elitsidan, berättar Mats.
”Bättre fotbollsevenemang”, som vi använder på distriktsnivå,
visar att punktinsatser även i lägre divisioner direkt ökar publikintresset. Nu har alla distrikt under den senaste treårsperioden genomfört ”Veckans Match”. Fortsättning följer,
även om vi inte bestämt formen ännu.

”Landslagets Fotbollsskola”
Affärsutveckling är ett annat viktigt område. Att skapa och
driva projekt som är lönsamma för föreningar och distrikt –
på olika sätt.
– ”Landslagets Fotbollsskola” är ett utmärkt exempel på
detta, säger Mats Aronsson. Vi fick en stor ökning av antalet
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Damlandslagets Josefine Öqvist fick full sysselsättning när hon
sommaren 2003 gästade Torsåkers IF, en av de många föreningar
(655 st) som arrangerade ”Landslagets Fotbollsskola”.
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Allt svårare att lägga serieprogrammen
P

å tävlingssidan ser man tillbaka på ett relativt lugnt och
positivt år. Visst förekom några incidenter kring arrangemangen och Kommunals strejk drabbade även fotbollen,
så helt problemfritt var det inte. Särskilt inte gällande serieprogrammen i elitfotbollen, där många matchändringar
tvingades fram av olika orsaker.

– Det är stora, men väl genomarbetade, förändringar. De
flesta skulle nog vilja behålla det gamla systemet, men inser
att det inte går.
Ett annat principbeslut som togs gäller lån av spelare. En
klubb ska kunna låna ut maximalt sex spelare ur sin trupp.
Bakgrunden till förslaget är problemet med matchningen av
våra talanger. Med lånesystemet kan talangerna ges fler möjligheter till ett regelbundet matchande. Det formella beslutet i frågan tas hösten 2004.

• Rapport
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Domarna
Nyrekrytering av domare har länge varit ett problem, men
där ser Börje Sandgren en ljusning, mycket tack vare att
Damprojektilen givit en bra tillströmning.
– Problemet nu är att behålla domarna. Därför var resultaten i den enkät som genomfördes under året så glädjande.
Där fick domarna på alla nivåer bl.a. svara på vad som stimulerar dem mest till att fortsätta. Svaret var inte höjda arvoden, vilket man kunde tro, utan matchobservation, instruktörsstöd och utökad utbildning. Så här gäller det att öka våra
resurser.
Under 2003 genomförde elitdomarna på herr- och damsidan för första gången samma fortbildning och samma tester. Målet är att sudda ut gränserna mellan könen. Kompetensen ska avgöra om t.ex. en kvinna kan döma en allsvensk match.
– Idag är Eva Ödlund den kvinnliga domare som dömer
högst upp i herrarnas seriepyramid, i division 2. Men jag tror
att vi har kvinnliga domare i Superettan om något år och i
Allsvenskan om fem, säger Sandgren.

Att lägga serieprogrammen blir en alltmer komplex och
svår uppgift. Hänsyn ska tas till en rad faktorer, inte minst de
åtaganden svensk fotboll har gentemot spel- och TV-bolagen.
– Vi tycker det är viktigt att gynna våra samarbetspartners, som har haft en stor och positiv inverkan på publikutvecklingen. Dessutom vill vi självfallet lägga evenemangen
på dagar och tider då folk vill ha dem, säger Tävlingskommitténs ordförande Börje Sandgren.
Men två krafter försvårar det arbetet.
– Våra arenor används i flera fall till annat än fotboll.
Krockarna med andra arrangemang och arrangörer har accelererat i omfattning. Detta måste vi försöka komma tillrätta
med. Dessutom har polisen synpunkter på speltiderna på ett
sätt som gör att det känns som om fotbollen används som
ett verktyg i polisens interna kamp för att få bättre resurser.

Nu kommer konstgräset...
En nyhet presenterades under året. Örebro SK belade
Eyravallen med konstgräs. Därmed blev 2003 första året i Allsvenskan med en arena som hade konstgjort spelunderlag.
– Jag tycker detta är jättepositivt. Konstgräset kommer
att ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen i svensk
fotboll. Fler klubbar kommer snart efter. I Damallsvenskan
har Umeå också konstgräs, men de hamnade i en märklig situation vid sitt internationella spel. Trots att UEFA driver på
konstgräsutvecklingen fick inte Umeå använda sin arena i
UEFA Women´s Cup – om inte motståndarlaget godkände
underlaget. Innan det är formellt klart för konstgrässpel i
UEFA:s alla tävlingar, måste det finnas en smidigare väg att
gå för de klubbar som redan har lagt in, eller lägger in, konstgräs, menar Sandgren.

Glesbygdsproblemet kvarstår
Föreningsmänniska som han är, gläds Börje Sandgren visserligen åt de rekordhöga licenssiffrorna och det ökade antalet
lag i seriespel (”fotbollen växer så det knakar”), men ser
bekymrat på det faktum att antalet föreningar minskar något, särskilt på landsbygden.
– Glesbygdsproblemet kvarstår. Vi måste lägga ned mer
kraft på att diskutera framtidens tävlingsformer. Fotbollens
styrka är dess tradition och konservatism, men det finns en
smärtgräns. Vi måste våga tillåta olika tävlingsformer i olika
situationer.
I fjol trodde TK-ordföranden att div. 2-frågan var ”död” för
en lång tid framåt.
– Ja, tänk så fel man kan ha. Eftersom problemställningarna med div. 2 fanns med och belystes i Översynsutredningen, och att fjolårets motion till representantskapet om
att slopa kvalet till Superettan avslogs, trodde jag det. Årets
Representantskapsmöte uppdrog emellertid åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som förutsättningslöst ska se
över div. 2-frågan utifrån både ekonomiska och sportsliga
kriterier.

Nya övergångsbestämmelser
De nationella övergångsbestämmelserna diskuterades ingående under året. Höstens representantskap principbeslutade
om att införa nya, internationellt anpassade, bestämmelser.
Ett extra representantskap 26 mars 2004 tar det slutliga beslutet. Sedan gäller det nya regelverket från den 15 november 2004.
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Elitfotbollens serieprogram, konstgräs, domarrekrytering och glesbygdsfotbollens problem är några exempel på frågor som Tävlingskommittén haft på sin agenda under det gångna året . Konstgräsbilden
ovan är från Örebro SK:s hemmaarena Eyravallen som 2003 var var först ut med allsvensk fotboll på
konstgjort underlag.
Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån
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Succé för avslutade Damprojektilen
I

tre och ett halvt års tid har Damprojektilen varit ett stort
och uppmärksammat projekt inom svensk fotboll. Efter
satsade 11,5 milj kr och massor av engagemang runtom i
hela landet sattes punkt sommaren 2003.
– …med ett mycket positivt utfall och väldigt hög måluppfyllelse, säger Gillis Persson.

fotbollsprojekt, resterande belopp ska fördelas på de övriga
områdena. Pengarna är destinerade till föreningarna, ska
alltså inte stanna hos SvFF, men det är förbundet som är aktiva när det gäller att söka medlen från Riksidrottsförbundet
och som öronmärker vilka projekt de ska användas till.
Ungdomsrådet har under 2003 lyfts in under styrgruppen och fått utskottsstatus.
– Därmed har vi hittat en bra placering i organisationen
för Ungdomsrådet, vars ordförande också sitter med i styrgruppen. Detta ökar ungdomarnas inflytande och möjlighet
till påverkan.
”Tänk OM – omvänt mentorskap” är ett projekt Ungdomsrådet vaskat fram. Det är ett mentor-adept-projekt
med omvända roller – ungdomarna ska vara mentorer till de
äldre. Meningen är att under kommande år nå personer med
nyckelpositioner inom fotbollsrörelsen. Förbundsstyrelseledamöter och distriktsordföranden ska få genomgå Tänk
OM.

• Rapport
CENTRAL STYRGRUPP UTVECKLING

Gillis Persson är ordförande i det som kallas Central Styrgrupp Utveckling (CSU), som under sig i förbundsorganisationen har den nyinrättade Utvecklingsenheten.
Hit sorterades under året allt utvecklingsarbete, givetvis
då också Damprojektilen. Ett projekt som blev ett av de mer
lyckosamma på senare tid. Några axplock ur resultaten:
11.500 nya ledare totalt under
projekttiden varav 7.264 finns kvar
idag – 13.115 kvinnliga ledare i uteller fortbildning – 3.376
nyutbildade kvinnliga domare nästan 1.000 fler kvinnliga styrelseledamöter i fotbollsföreningarna –
fler licensierade spelare än någonsin, drygt 44.000, en tioprocentig
ökning jämfört med 2002.
Hårda fakta som dessa är konkreta resultat av Damprojektilen.
Men det viktigaste är att damfotbollen har stärkts i grunden och
Idrottsminister Mona Sahlin, t v, och SvFF:s Sufått en stabilare plattform för framsanne Erlandsson, t h, i spetsen för deltagare
vid Damprojektilens avslutningsträff.
tida utveckling.
Foto: Bildbyrån

Ett särdeles grannlaga uppdrag har
distriktsutvecklingen varit.
– Förslag på de basuppgifter
som ska åligga distriktsförbunden i
framtiden har tagits fram, och kopplats ihop med distriktsbidragen.
Kompetensutveckling har förberetts
och den första vågen kommer att
genomföras under 2004. Arbetet
med distriktsfrågan har mottagits
positivt och förbundsstyrelsen har
anslagit 4 milj kr för ändamålet, berättar Gillis Persson.
Bland mycket annat inom utvecklingsverksamheten under året kan även nämnas:
• EU-ansökan om EYES-projektet bifölls – EU tilldelade
SvFF 44.444 Euro. Projektets ändamål är att lyfta problemet
kring balansen mellan idrott och skola för unga aktiva som
är på väg att bli elitspelare, och att utarbeta en plan för att
säkerställa denna balans.
• En pedagogisk väska för ledare och föräldrar har tagits fram. Tanken är att denna ska fungera som ett verktyg
som underlättar för föreningen att utarbeta en barn- och
ungdomspolicy utifrån ”Fotbollens spela, lek och lär”.
• Satsningen på Teknikmärket har kommit igång. Det
gröna märket, för den lägsta nivån, är ute i fotbollsrörelsen.
Blått och gult märke ligger för produktion.
• En katalog över alla bidragsmöjligheter som finns
hos EU, länsstyrelser, fonder och organisationer har tagits
fram och sänts ut till distrikten. Meningen är att man på ett
överskådligt sätt snabbt och enkelt ska kunna veta var extra
resurser kan sökas.

”Handslag med idrotten”
– Kvantitativt och kvalitativt arbete med det s.k. ”Handslaget”
har också varit en viktig uppgift under 2003, säger Gillis Persson.
”Handslag med idrotten” innebär att en miljard kr av AB
Svenska Spels överskott ges till barn- och ungdomsverksamheten inom svensk idrott. 100 milj kr delas ut under 2003,
därefter 200 milj kr, 300 milj kr och slutligen 400 milj kr år
2006.
Förutsättningen är att idrottsrörelsen tar på sig att:
•
•
•
•
•

Distriktsutvecklingen

Öppna dörrarna för fler
Hålla tillbaka avgifterna
Satsa mer på flickidrotten
Delta i kampen mot droger
Intensifiera samarbetet med skolorna

– Här har vi fått 7 milj kr för det första året, vilket i praktiken blir 2004, berättar Gillis. 2,5 milj kr av dessa gäller flick-
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Representantskapsmötet 2003
Svenska Fotbollförbundets representantskap lämnar
härmed rapport över verksamheten 2003.
Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde
den 22 november 2003 i Uppsala och följande beslutades:

Betr. farmarklubbsverksamhet för herrar
att tillstyrka Förbundsstyrelsens principförslag innebärande
att distrikten tillåts att själva bestämma om de vill ha
farmarklubbsverksamhet för herrar, i det egna distriktet,
att farmarklubbar inte tillåts i förbundsserierna eller i
distriktsserier som är kvalificerande till förbundsserierna,
att centrala riktlinjer och föreskrifter utarbetas och underställs Representantskapet december 2004.

Betr. motion från Jan Öster, Bohusläns FF, rörande ändring av
kvalspelet mellan division 2 och Superettan
att uppdra åt Förbundsstyrelsen att tillsätta en förutsättningslös utredning om division 2-nivån, men minst
• analys av division 2-föreningarnas situation
(sportsligt och ekonomiskt)
• antalet division 2-grupper fr.o.m. 2006
• eventuell anpassning under 2005
• kvalfrågan (Jan Östers motion) läggs in i utredningen
att motionen remitteras till utredningsgruppen,
att utredningen och motionen behandlas vid Representantskapet 2004 samt
att utredningsgruppens ordförande ska lämna en delredovisning och ett antal frågeställningar till
ordförandekonferensen 2004.

Betr. kvalspel mellan Damallsvenskan och division 1 damer
att inte införa något kvalspel till Damallsvenskan för tvåorna i division 1.
Betr. SvFF:s tävlingsbestämmelser för 2004
att fastställa tävlingsbestämmelserna för år 2004 i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.
Betr. sammansättning av förbundsserierna 2004
att fastställa förbundsserierna i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag.

Betr. nya nationella övergångsbestämmelser
att godkänna Förbundsstyrelsens principförslag,
att hålla ett extra Representantskap den 26 mars för att
besluta om detaljer och riktlinjer för det fortsatta arbetet,
att ha en uppföljningsdiskussion vid ordförandekonferensen i juni 2004,
att ta eventuella korrigeringsbeslut vid Representantskapet i december 2004.

Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens, också
behandlat följande ärenden:
• Distriktsutveckling med kompetensutveckling
• Information om utvecklingen av spelarlicenser och
lagförsäkringsavgiften
• Regel- och tolkningsfrågor
• Information om Royal League (nordisk tävling)
• Fotbollens IT-utveckling
• Svenska Fotbollförbundets 100-årsjubileum 2004
• Varumärket Svensk Fotboll - för anläggningsutveckling
• Affärsverksamhet
• EURO 2004 – sammanfattning och planering inför
2004
• OS 2004 – sammanfattning och planering inför
2004

Betr. utlåningssystem, s.k. spelarlån
att godkänna Förbundsstyrelsens principförslag innebärande följande
• enbart icke amatörer
• enbart spelare under 23 år
• enbart sex spelare per utlånande förening
• enbart två spelare per lånande förening
att Förbundsstyrelsen utarbetar detaljbestämmelser som
diskuteras vid ordförandekonferensen i juni 2004,
att huvudbesluten tas vid Representantskapet i december 2004,
att den nödvändiga administrationen ska avgiftbeläggas,
att det kan träda ikraft 2005 under förutsättning att vi får
FIFA:s godkännande.

Solna i november 2003
Lars-Åke Lagrell
Förbundsordförande

Betr. spelarlån i SEF:s utvecklingsserier
att försöksverksamheten får fortsätta även 2004.
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Damlandslaget tar emot folkets
hyllningar i Kungsträdgården i
Stockholm.

D

amernas förbundskapten Marika Domanski Lyfors
kommer alltid att minnas 2003. Besvikelsen över att
vara så nära, så nära att nå sina drömmars mål – och glädjen
över den värme som svenska folket sköljde över henne,
damlandslaget och damfotbollen.
– Klumpen jag fick i magen där borta i varma Kalifornien
när Tyskland gjorde segermålet, den smälte bort på scenen i
Kungsträdgården några dagar senare.

sig fast för all framtid hos Marika, hennes ledarstab och alla
spelare.
– Känslan att något alldeles extra skulle hända började
komma redan i Chicago. Där började uppvaktningarna och
vi fick klart för oss vad svenska folket tyckte. Sedan eskorterade två Jas-plan oss in till Arlanda, på flygplatsen var det
full uppståndelse, på vägen in mot Stockholm vinkade folk
överallt, brandkåren sprutade vatten – och sedan alla dessa
tusentals personer i Kungsträdgården. Man blev bara matt,
en sådan värme som slog emot en. Det trodde jag aldrig jag
skulle få uppleva!
Otaliga andra hyllningar och utmärkelser kom under
hösten laget och spelarna till del. Marika Domanski Lyfors
utsågs själv till Årets Idrottsledare av nyhetsbyrån TT (Tidningarnas Telegrambyrå), ett av de mest prestigefyllda
ledarprisen i svensk idrott.
Det var henne väl unt. Marikas ledarskap har byggt på
långsiktighet och tålamod, men samtidigt varit mycket
resultatorienterat. Därför är det på sätt och vis naturligt att
hon säger:
– Mest nöjd är jag faktiskt inte med placeringen, utan
med att vi vågade tro på något, vågade spänna bågen högt,
och motsvarade höga förväntningar trots ett svårt läge.

DAM-VM I USA

VM-silver har det blivit en gång tidigare i svensk fotbolls
historia. 1958 besegrade ett fenomenalt Brasilien Sverige
med 5–2 i finalen på Råsunda i hemma-VM. 2003 drog Tyskland det vinnande strået genom att i Carson i USA vinna
med 2–1 över Sverige efter golden goal.
Turneringen blev det stora genombrottet för damfotbollen i Sverige. Folk stannade uppe sent på natten eller gick
upp i ottan för att följa TV4:s direktsändningar av de svenska
matcherna, och vid finalen satte sig hela 3,8 miljoner tittare
framför TV-apparaterna – tittarrekord alla kategorier för TV4!
Och trots förlusten (och gradvis mer och mer under turneringen) fylldes de svenska tidningarna med damfotboll, som
exempel gav Dagens Nyheter ut en 12-sidig bilaga dagen efter finalförlusten.
Svallvågorna efter VM-framgången är minnen som etsat

Tre svenskor i All Star Team
Många svenska spelare fick också sina internationella genombrott. Tre av dem kom med i VM:s All Star Team. Malin
Moström som mittfältare och Victoria Svensson som anfallare, med Caroline Jönsson som reservmålvakt.
Hanna Ljungberg nominerades som första svenska spe-
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Guldkantade hyllningar
till silverdamerna
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lare någonsin som en av tre kandidater till FIFA:s utmärkelse
jande straffen kvitterade Marta. Åtta minuter in i andra halv”FIFA Women’s World Player of the Year”. Vid den ståtliga
lek sköt Malin Andersson en härligt välplacerad och knorrad
galan i Basel var det dock favoriten, tyskan Birgit Prinz, som
frispark i mål och återgav Sverige ledningen. 2–1 stod sig sefick äntra scenen och ta emot
dan matchtiden ut.
priset.
I semifinalen väntade
Utmärkelsen bygger på en
överraskningslaget Kanada, lett
enkät bland 100 förbundskapav den tidigare norske förtener för damlandslag, där var
bundskaptenen Even Pellerud.
och en får rösta på de tre speTrots idoga försök fick Sverige
lare de anser vara årets främaldrig hål på den kanadensiska
sta. USA:s Mia Hamm blev
nollan. Istället kom kallduschen
tvåa i omröstningen och
när Kara Lang efter 65 minuter
Hanna trea. Ytterligare två
gjorde 1–0 för Kanada.
svenskor kom med på tioMarika Domanski Lyfors
bästalistan, Victoria Svensson
gjorde genast flera offensiva
på fjärde plats och Malin
byten, bl.a. kom Josefine Öqvist
Moström på sjunde. Dessin i den 70:e minuten. Nio minuutom var även Linda Fagerter senare kvitterade Malin
ström, Malin Andersson och
Moström till 1–1, påpassligt och
Malin Andersson slår med precision in 2–1 till Sverige
Anna Sjöström med bland de
smart framspelad av Victoria
mot Brasilien i VM-kvartsfinalen i Foxboro.
totalt 52 spelare som fick rösSvensson. Victoria serverade
ter.
även Josefine Öqvist en avgöVM-äventyret började anrande passning när Josefine i
nars inte bra. Sverige ställdes
den 86:e minuten avgjorde
mot värdnationen och de rematchen med en höger insida
VM-semifinalen
mot
Kanada
blev
en
riktig
rysare
som
gerande världsmästarinnorna
som gick stolpe in.
slutade i gränslös blågul glädje sedan Josefine Öqvist
USA i premiärmatchen. USA
Sverige var därmed framme
avgjort med sitt 2–1-mål i den 86:e minuten.
var klart vassare och vann väli VM-final för första gången på
förtjänt med 3–1.
45 år!
Men två händelser gav en
Finalrepris från 2001
föraning om vad som komma
Finalen blev även den, som nässkulle. Victoria Svensson
tan alla Sveriges matcher under
blixtrade till av och an på ett
turneringen, en gastkramande
sätt som skvallrade om att
upplevelse. Hanna Ljungberg
hon kunde vara på väg mot
lät hela Sverige känna gulddoft
sitt livs form. Och i paus byttes
när hon gjorde 1–0 strax före
Frida Östberg in och gavs en
paus, ett sådant där mål som
defensiv mittfältsroll. Dambrukar betraktas som psykololandslaget hade fått sin ”Stegiskt viktigt.
fan Schwarz”.
Men tyskorna slog tillbaka omedelbart efter halvtidsVictoria Svensson och Frida Östberg var två av de mest
vilan. Åskådare och TV-tittare hade knappt hunnit bänka sig
tongivande spelarna i den andra VM-matchen när Nordkorea
innan Maren Meinert hade ordnat 1–1. Med 1–1 också efter
kämpades ned med 1–0. Victoria gjorde målet och Frida per90 minuter blev det förlängning med golden goal-regel, presonifierade moralen och styrkan.
cis som när Tyskland och Sverige möttes i final i EM-slut3–0 mot Nigeria i tredje gruppspelsmatchen efter två
spelet 2001 (då stod det 0–0).
mål av Hanna Ljungberg och ett av Malin Moström gav avHistorien skulle upprepa sig. Nia Künzer blev hela Tyskancemang i kombination med att USA vann över Nordkorea
lands guldflicka när hon nickade in 2–1 i den 98:e spelmed samma siffror.
minuten.
2–1 mot Brasilien och Kanada
Förutom silvermedaljer och folkets kärlek så betydde
I kvartsfinalen ställdes Sverige mot det mest tekniska laget i
damlandslagets insats i VM även att Sverige som näst bästa
turneringen, Brasilien. Allt såg bra ut efter Victoria Svenssons
europeiska nation kvalificerade sig för OS i Aten 2004. Därledningsmål mitt i första halvleken. Men minuten före paus
med har Marika Domanski Lyfors och damlandslaget skaffat
drog målvakten Sofia Lundgren (Caroline Jönsson hade i
sig chansen att ta sig till sin tredje raka mästerskapsfinal. Det
sista stund tvingats lämna återbud av medicinska skäl) ned
vore en anmärkningsvärd prestation i sig – och ett lämpligt
brasilianska stjärnan Marta i straffområdet. På den efterföltillfälle att plocka fram uttrycket “tredje gången gillt”.
Foto: Bildbyrån
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