
 

 

 

 

 

 

 

Motioner 2017    



 

Motion nr. 1 – 2017. 

Inga byten efter 90 minuter! 

 
Att en fotbollsmatch spelas i 90 minuter är alla överens om, liksom att tillägg sker pga. spelavbrott för 

skadade eller annan händelse är OK. Men att byta ut spelare på tilläggstid har gått till överdrift och är 

ett nästan komiskt inslag i en del matcher. Därför borde rätten att byta ut spelare efter 90 minuter tas 

bort.  

Med hänvisningar till ovanstående förslås:  

Att Hammarby Fotboll får i uppdrag att hos Svenska Fotbollsförbundets tävlingskommitté begära en 

regeländring som förbjuder utbyte av spelare efter 90 minuter.  

 

Täby 2016-12-16 

 

Jan Aspefjord 

  

Styrelsens yttrande: 
Motionärens förslag att förbjuda att spelare byts ut efter 90 spelade minuter får till följd att inga 

skadade spelare kan bytas ut under tilläggstiden, vilket styrelsen anser vore helt fel. 

Därutöver bör noteras att Spelregler Fotboll (Laws of the Game), som är bindande för alla 

medlemsförbund, endast kan ändras av FIFA-organet "International Football Association Board" 

(IFAB), varför Svenska Fotbollförbundet - som också framgår av 3 § SvFF:s stadgar - inte kan ändra 

spelreglerna. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.  
 

  



Motion nr. 2 – 2017. 

Nej till dubbla stolar! 
Vid årsmötet 2016 tog undertecknad upp att vi i Hammarby hade samma ordförande i såväl 

Hammarby IF Fotbollsföreningen som i Hammarby Fotboll AB dvs Bolaget.  

Det är ingen bra situation att personer sitter på dubbla stolar. Det innebär också en jäv-situation.  

Med hänvisningar till ovanstående förslås:  

Att Hammarby IF Fotbollsföreningen som huvudägare i bolaget arbetar för att dess ordförande inte 

blir ordförande i bolaget. 

 

Täby 2016-12-16 

 

Jan Aspefjord  

 

Styrelsens yttrande: 
Det är styrelsen i Hammarby IF FF som äger frågan att utse ordförande och tre ledamöter i Hammarby 

Fotboll AB:s styrelse.  

Principen om samma eller olika ordföranden i respektive styrelse har nogsamt diskuterats i 

föreningsstyrelsen inför ordförandevalet i aktiebolaget de tre senaste åren. Varje gång har styrelsen i 

enighet landat i att det är en stor fördel för både förening och aktiebolag med en gemensam 

ordförande, framför allt för att det är mycket enklare att arbeta tillsammans för ett Hammarby Fotboll, 

speciellt vad avser informationsutbyte styrelserna emellan samt talangutvecklingen. 

De tre senaste årens sportsliga och ekonomiska utveckling i båda förening och aktiebolag har visat att 

modellen är framgångsrik.  

Ingenting hindrar dock föreningsstyrelsen att utse annan person än ordföranden som styrelseledamot i 

aktiebolaget i framtiden, om den bedömer en sådan lösning vara mer ändamålsenlig. 

Föreningsstyrelsen kan också när som helst byta ut både ordförande och övriga ledamöter, som sitter 

på föreningens mandat, i AB-styrelsen om den finner åtgärden berättigad. 

Sammanfattningsvis har vi idag en fungerande modell för styrelsearbetet, som vi bör behålla. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.  
  



Motion nr. 3 – 2017. 

Fotboll spelas på gräs! 

Sen flytten till den nya arenan spelar inte Hammarby IF längre på riktigt gräs. Möjligheten att klämma 

in så många Kent-konserter och UFC-galor det bara går mellan matcherna prioriterades av arenans 

ägare. Borta är lerfläckar, och gräsdoft. Hej knäskador och närkampsfri fotboll. En helt klart trist 

utveckling. 

Konstgräs är jättebra för att ge ungdomslag tillgång till bra planer året om, men när Sveriges största 

publiklag spelar hemmamatch är inte något annat än en riktig plan acceptabelt. I takt med att olika 

hybridlösningar utvecklas mer och mer bör just denna riktiga plan kunna vara kompatibel med alla 

övriga arrangemang som kläms in på arenan. 

Jag yrkar därför på att Hammarby Fotboll aktivt ska jobba för att så omgående det är möjligt få till en 

lösning med en natur- alt. hybridgräsmatta på vår arena. 

Valter Jarborg Brenner 

Farsta 

 

Styrelsens yttrande: 
Kortsiktigt finns inga förutsättningar att byta ut underlaget på Tele2 Arena. Eftersom Hammarby 

Fotboll AB, där Hammarby IF Fotbollförening bedriver sin elitfotboll, är hyresgäst på arenan handlar 

det i första hand om ett beslut som ska tas utanför vår verksamhet. Tele2 Arena är ett stort företag där 

många verksamheter ska tas hänsyn till.  

Dessutom är de praktiska förutsättningarna oklara i nuläget.  

Dock är styrelsen i Hammarby IF Fotbollförening enig i sin åsikt att det ideala hade varit om vår 

elitverksamhets matcher hade kunnat arrangeras på en modern arena som också har hybrid- eller 

naturgräs. 

Hammarby IF Fotbollförening ska genom Hammarby Fotboll AB i ett långsiktigt perspektiv se över de 

tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett hybridgräs på Tele 2 Arena. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.  
  



Motion nr. 4 – 2017. 

Signal innan andra halvlek! 
Under många år har jag varit aktiv i klacken, oavsett sport. Fotbollen är dock nummer ett för mig och 

jag har för närvarande säsongsplåt på kortsidan. Problemet jag har upplevt under många säsonger 

sträcker sig dock utanför kortsidans gränser, och till och med utanför fotbollens gränser. Senast på 

Bajenkvällen, då jag kände att någonting borde göras åt saken.  

Under flera säsonger har jag upplevt ett problem att många människor, omedvetet, missar både Just 

idag är jag stark och inledningen av andra halvlek. Ofta för att man står bakom sektionen (läs: tar en 

bira i baren) och inte observerar att matchen är igång eller har börjat. Under Bajenkvällen var det 

nästan lika mycket människor bakom läktaren som på läktaren när perioderna drog igång, varav jag 

var en av dem – dock som sagt omedvetet.  

Ett väldigt enkelt och kostnadsfritt sätt att åtgärda det problemet är att utnyttja de hundratals skärmar 

som finns på Nya Söderstadion. Hur ser möjligheterna ut att signalera för människor när det är t.ex. 5 

minuter, 2 minuter eller bara sekunder kvar till matchstart? Jag är övertygad om att det hade gjort stor 

skillnad. Möjligheten att stanna kvar och dricka upp sin bira finns givetvis, men i så fall är det 

medvetet. De som vill lägga fokus på att stötta Hammarby kommer att kunna göra det samma sekund 

som matchen startar.   

Petter Lundqvist 

Styrelsens yttrande: 
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är bra att höja medvetenheten om match- och andra 

halvleksstarten. Om det görs bäst via digitala skärmar i arenarummet eller via andra lösningar lämnar 

vi till ansvariga inom Hammarby att utreda. 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.  
  



Motion nr. 5 – 2017. 

Utformning av läktarna på Tele2 Arena. 
Utformningen av de olika läktarna på Nya Söderstadion/Tele2 Arena engagerar många, vilket inte är 

så konstigt. Arenan är den i särklass viktigaste träffpunkten för över 20 000 människor som 

regelbundet följer Hammarbys A-lag i herrfotboll. 

I enlighet med ett önskemål från många supportrar har Hammarby Fotboll AB nu tagit ett 

inriktningsbeslut om att utöka norra kortsidans ståplats (”kortsidesklacken”) till att från 2018 också 

omfatta det övre etaget där det nu är sittplatser. Detta i förhoppningen att förbättra stämningen på 

arenan. I kommunikationen kring beslutet har Hammarby Fotboll förklarat att detta kommer att 

innebära att de ståplatser som nu finns på arenans västra långsida försvinner och ersätts med 

sittplatser. 

För oss som valt att stå på långsida blir det en allvarlig försämring om de uttalade ståplatserna 

försvinner. En uppfattning som undertecknarna av denna motion inte är ensamma om – vilket inte 

minst den namninsamling som drogs i gång vid avslutningsmatchen 2016 visade. På kort tid hade 

drygt 1 000 personer skrivit under uppropet om att bevara ståplatserna på långsida. 

Förutom det negativa att de som trivs på långsidans ståplats berövas sin läktare anser vi att ståplats på 

långsida är en viktig faktor för den atmosfär som finns vid klubbens matcher. Uppenbarligen har 

Hammarby Fotboll genom oss som går på matcherna lyckats skapa en miljö som gör att många lockas 

att se laget, trots att det inte är anmärkningsvärt framgångsrikt. Vi är övertygade om att möjligheten att 

ta med bekanta på Hammarbymatch och se den tillsammans från långsidan är en viktig del i den 

betydande publikökning vi upplevt sen flytten till den nya arenan. Överlag är ståplatser väldigt 

funktionella när det gäller publikrekrytering eftersom man där kan se en match tillsammans utan att 

tvingas till ett gemensamt biljettinköp. 

Ståplatser skapar en viss atmosfär som är betydligt svårare att få fram där folk sitter eller står på 

numrerade platser. Därför anser vi att det är positivt om antalet ståplatser på norra kortsidan utökas, 

samtidigt finns ingen anledning till att det ska ske på bekostnad av långsidans ståplatser. Går 

inriktningsbeslutet igenom, kommer det dessutom sammanlagt bli färre ståplatser än i dag – något som 

knappast kan gynna stämningen. 

Vi förordar därför att Hammarby IF FF verkar för att antalet ståplatser blir fler, inte färre, och att det 

ska finnas tre ståplatsområden vid A-lagets matcher; norra nedre kortsida, norra övre kortsida och att 

den befintliga ståplatsen på västra långsidan behålls. 

Vårt förslag till årsmötet att ta ställning till är: 

Att föreningen verkar för att ha tre ståplatssektioner vid A-lagets hemmamatcher på Nya Söderstadion/ 

Tele2 Arena: kortsida norra nedre, kortsida norra övre och befintliga ståplatser på västra långsidan. 

Motionen inlämnad av följande personer (bokstavsordning):  

Filip Allansson, Sara Axeblad, Rolf Axner, Wictoria Bernäng, Kajsa Birgersson, Robert Blom, 

Bim Börjesson, Marie Börjesson, Per-Lennart Börjesson, Sandra Cassel, Jonas Finnman, Sven 

Fridén, Gustav Gelin, Pia Granath, Magnus Hagström, Thomas Hammarström, Ewelina 

Helmer, Romina Henritizi, Daniel Hommrich, Anders Jahn, Linnéa Jahn, Tony Johansson, 

Johan Järver, Jonnie Karlsson, Katarina Kuick, Sebastian Kuijpens, Dennis Lamberg, Mattias 

Lokander, Adam Martini, Peder Norin, Kalle Nässen, Micael Oscarsson, Magnus Peterson, 

Ebba Radinger, Ove Radinger, Alexander Rickmer, Carl-Michael Sahlberg, Björn Schylström 

Ludvig Skalme, Anna Sunström, Marie-Louise Sörlin, Malin Tengman, Mats Wahlgren, 

Christina Wilhelmsson, Michal Wolski, Magnus Hagström. 



Motion nr. 5 – 2017. 

Styrelsens yttrande: 
Ett omfattande arbetet har skett i HFAB :s regi under 2016, för att utveckla en lösning som kan 

tillmötesgå öneskemål från olika supportergrupper. I den föreslagna lösningen, som nu är under 

utredning, ska den sektion på västra långsidan som idag fungerar som långsidesklack istället ställas om 

till en onumrerad sektion. Där finnas stolar, men det ska vara tydligt att publiken i stor utsträckning 

kommer att stå upp under match. Supportrar på denna sektion ska kunna gruppera sig som de vill 

match för match. Detta innebär att man t.ex. ska kunna ta med nya kompisar på match. 

Styrelse har stor förståelse för de reaktioner som uppstått som resultat av höstens inriktningsbeslut i 

Hammarby Fotboll AB. Frågan kring ståplatssektionernas placering är komplicerad och viktig både 

för supportrar och klubben. 

Den utredning som nu pågår ska visa huruvida det överhuvudtaget är möjligt att göra om det övre 

norra etaget till ståplats. Fokus i denna utredning är på publikflöden, säkerhet och publikservice. Det 

finns en mängd utmaningar som behöver lösas. Då den föreslagna lösningen kommer att innebära mer 

personal och eventuellt också ombyggnationer på arenan, så finns det också en kostnadsbild att ta 

hänsyn till. 

Styrelsens förslag till beslut är att avslå motionen som sådan. Styrelsen uppdrar dock till Hammarby 

Fotboll AB att specifikt utreda möjligheten att ha tre ståplatssektioner enligt motionen. Utifrån 

parametrar som atmosfär, publiktillväxt, ekonomi, säkerhet och publikservice tar sedan styrelserna i 

HIF FF och HFAB beslut.  

Detta beslut kommer att tas när utredningen angående möjligheten att ställa om den övre norra 

läktaren är genomförd. Målsättningen är att detta arbete ska vara slutfört till den 20 augusti 2017. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås som sådan, men att årsmötet fattar beslut om att 

utredning om tre ståplatssektioner genomförs.  
  



Motion nr. 6 – 2017. 

Långsida vs kortsida - var ska klacken stå!?! 
Då det fortfarande är väldigt oenighet bland supportrar, trots beslut och diverse utredningar om 

huruvida klacken ska stå på lång- eller kortsida, vill vi härmed erbjuda ett alternativ: att man låter 

klackplatserna vara på kortsida och sen gå ut genom kurvorna på vardera sida till långsidorna där dem 

stannar på vardera sida i längd med att det blir lika många klackplatser som det är tänkt ska finnas.  

På så sätt skapar man en klack som sitter ihop, vilket bör generera mer eller lika mycket tryck vid 

gemensamma ramsor som tvåplanslösningen.  

Det ser också tills att långsida finns kvar i de yttersta delarna av de så kallade kurvorna så att den 

unika historian och kulturarvet av att vara den enda klacken i Sverige som finns på långsida. Mig 

veterligen blir vi den enda klacken i Sverige som har en s.k. Curva också då?! Kör vi på bara kortsida 

är vi inte unika direkt i varje fall. 

Det skulle också underlätta logistik med utrymningsvägar och i biljettsystem m.m. 

Med hänvisning till det anförda hemställs: 

Att Hammarby tar detta förslag i beaktning för utredning, samt kallar företrädare för både långsida och 

kortsida för att se om prestige kan släppas och eventuell förståelse för att göra båda sidor lite nöjda 

kan ges. 

Sébastien Gustin 

 

Styrelsens yttrande: 
Som vi avhandlat i motion 5 har ett omfattande arbete genomförts kring placeringen av 

ståplatssektionerna. Denna lösning har diskuterats och blev inte rekommenderad av 

utredningsgruppen. Föreningen upplever att det finns mer attraktiva lösningar som vi vill arbeta för i 

dagsläget, i enlighet med yttrandet till motion 5.  

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.  
  



Motion nr. 7 – 2017. 

Stängda matchförberedande träningar! 
Liksom många flera så älskar vi att gå på träningar när vi kan eller läsa hemsida och sociala 

medierapporter från dem när vi kan. Det är fint att Hammarby allt som oftast tillåter att det släpps in 

gemene person på träningarna så länge de sköter sig. 

Dock anser jag att dagen innan matchträning alltid bör vara stängd både för gemene person och press. 

Detta då spelare samt ledare inte ska bli störda av något innan, under eller efter träning ur ren 

uppladdningssynpunkt.  

Samt också för att det inte heller ska läcka några inför match viktiga speldetaljer. 

 

Med hänvisning till det anförda hemställs: 

Att Hammarby Fotboll tar i beslut att alltid ha stängda träningar dagen innan match. 

 

Sébastien Gustin  

 

Styrelsens yttrande: 
Hammarby Fotboll står för öppenhet, vilket som grundregel inkluderar A-lagets träningar. 

Om det finns behov av att stänga ett träningspass är det den sportsliga ledningen, med chefstränaren i 

spetsen, som äger beslutet. Utan motivering, när som helst. 

Vid alla andra tillfällen är medlemmar och fans välkomna att följa A-lagets träningar inom det 

regelverk som råder på Årsta IP eller annan träningsanläggning.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.  
  



Motion nr. 8 – 2017. 

Representationslagen. 
Ett representationslag eller A-lag är beteckning på det bästa laget en idrottsförening kan ställa upp med 

på seniornivå inom lagsporter. 

Det är också oftast representationslaget som får representera förening och som presenteras under 

diverse olika tillställningar.  

Då Hammarby Fotboll nu mera har två representationslag, ett för herrar och ett för damer, bör båda 

lagen l ges tillfälle att representera under dessa tillställningar, som inte är direkt riktade mot endera av 

dem. 

Ett sådant tillfälle är till exempel Bajenkvällen, där herrarna presenterades och representerade på isen, 

medan damerna inte alls gjorde det. 

Med hänvisning till det anförda hemställs: 

Att i framtiden bör båda lagen ges tillfälle att representera vid alla tillställningar, som inte är direkt 

riktade mot bara ett av lagen, samt att aktivt jobba för att allmänna Hammarbytillställningar där lag 

ska presenteras alltid inkluderar båda representationslagen. 

 

Sébastien Gustin  

 

Styrelsens yttrande: 
Styrelsen tackar för motionen som lyfter den viktiga frågan om synlighet för våra två 

representationslag.  

Styrelsen delar motionärens uppfattning om hur självklart det är att båda lagen ges möjlighet att 

representera Hammarby Fotboll.  

Ingen ska tvivla på att Hammarby Fotboll består av pojkar och flickor, damer och herrar, på alla nivåer 

och att vi är stolta över det och ser det som en angelägen framtidsfråga.  

Vid det tillfälle som exemplifieras i motionen, Bajenkvällen, är ett sådant tillfälle då båda lagen 

kunnat representera fotbollen. Det visar sig när styrelsen frågar arrangörerna att damernas lag var 

inbjudna men att de tyvärr inte hade möjlighet att delta. Och att de avstod därför. 

Styrelsen menar att det är viktigt att det ges tillfälle för båda A-lagen att representera vid alla tillfällen 

som inte är direkt riktade till ett av lagen, Det är viktigt att arbeta aktivt för att inkludera båda 

representationslagen vid allmänna Hammarbytillställningar, 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.  
  



Motion nr. 9 – 2017. 

Tystnadsplikt – täta läckorna! 
Det har under senare tid läckts ut allt för mycket information till media.  

Naturligtvis kan Hammarby Fotboll (hädanefter refererat som Hammarby) inte göra något när det sker 

från andra parter än just Hammarby, vilket är förståeligt. Men när det sker såsom att ”vissa” personer 

inom pressen ses som en referenspunkt för information gällande Hammarby, samt också skriver 

dag(ar) innan om vilka uppställning Hammarby kommer ha när dem spelar sin nästa match, är det 

direkt sportsligt skadligt, likaså om det gäller förvärv av spelare, eller spelare som läcker ut missnöje 

då det skadar föreningen.  

Detta är ett fåtal exempel som får statuera vad som kommit ut och borde ha stannat eller skötts internt. 

Med hänvisning till det anförda hemställs: 

Att samtliga anställda samt förtroendevalda ska underteckna ett avtal om tystnadsplikt. Bryter man 

mot detta ska vederbörande omedelbart få en skriftlig erinran och vid upprepad förselse sägas upp, 

eller få lämna sin förtroendepost om personen ej är direkt anställd. 

2001 lämnade jag och ett par andra in en motion angående just hur Hammarby skulle bemöta pressen 

med bland annat medieträning och att en person ensam skulle sköta all kontakt med media. Den 

motionen klubbades tyvärr inte igenom, men med facit i hand så hade en otroligt massa pajkastning 

och skitsnack via media undvikits och inte skadat föreningen. 

Christofer Berglund  

 

Styrelsens yttrande: 
Styrelsen sympatiserar med motionärens avsikter, vår ambition är alltid att information som kan vara 

skadlig för förening och bolag ska hanteras varsamt och internt i den miljö av öppenhet som 

karaktäriserar vår verksamhet. 

Enskilda medlemmar i verksamheternas styrelser har tystnadsplikt enligt den praxis som gäller både 

för ideell och ekonomisk förenings styrelser i Sverige.  

Anställda i Hammarby Fotboll AB har inskrivet i sina avtal att de inte får sprida information som kan 

antas vara skadlig för bolaget och dess närstående verksamheter. 

I verksamheter av Hammarby IF Fotbollförenings och Hammarby Fotboll ABs natur kan dock 

information få spridning på många olika sätt, även på sätt som ligger utom verksamheternas kontroll.  

I styrelsen anser vi att vi idag har ett fullgott skydd mot spridning av skadlig information i den mån det 

är möjligt i vår verksamhetsmiljö.  

Styrelsen föreslår årsmötet att motionen avslås.  
 


