
Protokoll styrelsemöte 2022-08-22 

 

Närvarande: 

Mattias Fri (MF), ordförande, Fia Michelson (FM) via Teams, Maria Lindberg (ML), Patrik Niklasson 

(PN), Nina Jonsson (NJ), Py Börjesson (PB), Suleyman Sleyman (SS), Peter Granström (PG), 

sekreterare och Björn Ekblom (BE), ständig ledamot, via Teams. 

Associerade: 

Richard von Yxkull (RvY), VD HFAB och tillförordnad föreningschef HIF FF, Jocke Rydberg (om 

pojkakademin). 

Dagens agenda: 

1. Mötets öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Justering av föregående protokoll 

4. Val av personer att justera protokollet 

5. Rapport: Hammarby Fotboll AB 

6. Rapport: Föreningschef 

7. Rapport: Föreningen 

8. Genomgång av motioner från årsmötet 

9. Supporterdialog 

10. Övrigt 
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§ 1 Mötets öppnande. 

Mötet öppnades av ordförande MF klockan 18.10. 

§ 2 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes med en förändring: 

• Jocke Rydberg presenterar resultat och utvecklingsplan för Hammarby pojkakademi. 

§ 3 Justering av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§ 4 Val av person att justera detta mötesprotokoll. 

NJ justerar detta protokoll. 

§ 5 Rapport: Hammarby Fotboll AB (HFAB). 

• Historiskt intensivt transferfönster för herr som toppades med vår största värvning hittills: 

Veton Berisha. Ökat truppvärde, trots att åtta spelare lämnat oss, varav två stora 

försäljningar. Yngre trupprofil i och med fem nyförvärv och förlängning med fyra HTFF-

spelare, varav tre med U-landslags- och allsvensk erfarenhet. 

• HTFF ligger 7:a efter 18 omgångar och 28 poäng (lika mycket som efter 30 matcher 2021). 

• Dam har nu landslagsspelare (Sverige, Finland, Australien, Norge, Danmark) på i princip 

varje position. Två nyförvärv och en återkomst efter två års skadefrånvaro på landslagsnivå. 

Tillsvidarekontrakt med Pablo Piñones-Arce. 

• Fortsatt mycket god ekonomi, transfers, partners och merch all time high och över budget. 

Ökade kostnader; främst trupp och matchdag, matchas av ökade intäkter. 

• Fina publiksiffror för herr: snittet historiskt högt, över 26 000. Dam: något under budget, men 

fin höst väntar. 

• Flertal möten med supportergrupper angående kommunikation. 

• Organisation: ett fåtal förändringar rapporterades. 

  



Protokoll styrelsemöte 2022-08-22 

 

§ 6 Rapport: Föreningschef. 

• Över 50 sökande, varav sju har kallats till intervju. Slutintervjuer pågår. 

Beslut: 

• Rekryteringsgruppen presenterar sin slutkandidat för beslut.. 

§ 7 Rapport: Föreningen. 

Pojkakademin: 

Akademichef Jocke Rydberg presenterade resultaten av pojkakademins verksamhet de senaste fem 

åren. Presentationen mottogs med acklamation. Sportsligt ligger vi långt framme. Några resultat de 

fyra senaste åren: 

• Åtta A-lagsdebutanter, det vill säga akademifostrade spelare i A-laget – flest i Sverige. 

• Åtta ligatitlar. Flest i Sverige by far. 

• 93 miljoner i övergångar de 2,5 senaste åren. 

• Sveriges största talangsatsning: HTFF. 

• 40 elitspelare. Det vill säga spelare som 2019–22 har ”utexaminerats” från Akademin och 

debuterat i Division 1, Superettan eller Allsvenskan. 

• 40 landslagsspelare, det vill säga spelare uttagna till ungdomslandslagssamling 2019–2022. 

Men de största klubbarna i Norden har inte heller legat på latsidan. JR presenterade en plan för de 

kommande tre åren. 

Beslut: 

• Principbeslut att genomföra den rekommenderade planen för att stärka upp organisationen, 

för att organisatoriskt komma ikapp de ledande klubbarna i Danmark och Sverige. 

• MF jobbar vidare tillsammans med HFAB med för att ta fram en finansieringsmodell för beslut 

vid nästa styrelsemöte. 

Flickakademin: 

• Magnus Bodsgård på plats sen två veckor 

• Finns en del att få på plats för att styra upp flickaademin, efter ledningsglappet under våren. 

Beslut: 

• Magnus Bodsgård bjuds in till möte med styrelsen under hösten. 
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Bredd- & utvecklingsblocket. 

• Semestertider har passerat, stor entusiasm i gruppen som fått välbehövlig 

semester/sommarlov. 

• Sommarfotbollsskolan avklarad (tre veckor totalt). 

• Många lag som varit runt på cuper både i Sverige och utomlands under sommaren. 

Sportrådsmöte: 

• Styrelsemedlemmarna inbjuds till kommande sportchefsmöte. 

Futsal. 

Allmänt: 

• Allt är i fas inför säsongsstart för både herr, dam och P19 

• Vi förhandlar fortfarande med staden gällande träningstider, vilket är lite problematiskt: vi har alltför 

få träningstider. 

Truppbygge - futsal: 

• Herrtruppen är klar. Sju nyförvärv är klara varav två blir uppflyttade från P19 och en är 

målvakt. 

• Herrarna började träna första veckan i augusti. 

• Damtruppen är satt i stora drag. Damernas träningar startar vecka 34 och då kommer de ha 

några provspelande för att göra helt klart med truppen 

• Övrigt: Vi planerar att spela minst två matcher i förorten i samarbete med 

samhällsmatchen/spontanfotbollen. Däremot har vi problem att boka hall utanför Stockholms 

Stad. Vi tittar nu på att eventuellt spela en match i Farsta och en i Fryshuset. Detta är inte 

spikat än då vi tittar på olika alternativ. 

• Vi har signat en huvudparter för futsalen. Vi fortsätter i samarbete att jobba på fler. 
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Kommunikation: 

• Det har under tid funnits missnöje från vissa supportergrupper kring öppenhet och 

transparens från klubbens sida 

• RvY, Göran Rickmer och SLO har träffat supportergrupperna vid ett par tillfällen, senast den 

18 augusti. 

• HIF FF och HFAB för gärna dialog, lyssnar på synpunkter men har också klargjort att alla 

beslut fattas av klubben utifrån vad som är bäst för Hammarby. 

• På det stora hela är supportergrupperna nöjda med hur klubben sköts och bägge mötena har 

avslutat på ett positivt sätt. 

Beslut: 

• Vi ska ha tydliga mötesprocesser. Vi ska vara tydliga i dialogen utgående från på förhand 

satta agendor. Mötena skall protokollföras, så det inte uppstår missförstånd om vad som 

sades eller bestämdes. Mötesstruktur med tidsangivelser: 

o Årsmöte: 1 gånger/år (senast den 15 mars) 

▪ Val av styrelse, motioner, verksamhetsberättelse 

o Medlemsmöte: 2 gånger/år (juni och november) 

▪ Sporten i fokus, övergripande från IF och AB, kopplat till strategier 

o Informationsmöte: x gånger/år 

o Tema: akademi, supporterfrågor, kommunikation, spelordning, externa gäster, 

debatter/expertpaneler 

§ 8 Status bifallna årsmötesmotioner. 

Motion 5: Digitalisera aviseringen av föreningens års- och andra möte. 

• Vi arbetar vidare med digitala projektet inklusive säker medlemskommunikation och 

ambitionen är att under hösten presentera vad det innebär för oss och våra supportrar, vad 

avser säkra digitala medlems- och årsmöten. 

• Styrelsen skall se vilka stadgeändringar som krävs för att möjliggöra kallelse till och 

genomförande av digitala medlems- och styrelsemöten. 

• Den stora punkten är integritet. Skall alla medlemmar tvingas att ange personnummer för att 

bekräfta sitt supporterskap? 
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Beslut: Utreda konsekvenser och implementera en lösning i Hammarbys digitala plattform. 

Motion 8 - Bojkotta VM i Qatar. 

Beslut: Ingen officiell representanter för HIF FF eller HFAB kommer att delta i någon officiell 

representation vid VM i Qatar, oavsett om det gäller inbjudan av SvFF, UEFA eller FIFA. 

Motion 9 - Nya läktarnamn. 

Beslut: Vi utser arbetsgrupp som tar fram tre alternativ till namngivning: Förslagen presenteras för 

beslut vi kommande årsmöte. Förslaget skall även ta hänsyn till möjligheten att underlätta möjligheten 

att kommunicera namnen i praktisk verklighet för att underlätta orienteringen på Tele2 Arena 

• Det första förslaget baseras på arvet från Söderstadion: Västra, Östra, Norra, Södra. 

• Det andra baserat på historiska namn. 

• Det tredje baserat på historiska församlingsnamn från Söder. 

Motion 10 - Capoplatser 

• Arbetet med att tillhandahålla säkra capoplatser är påbörjat och redovisas snarast. 
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§ 9: Övriga frågor: 

Årsta 2.0. 

Beslut: Vi bygger ut Årsta (2.0) ytterligare (gym, tränarrum) för att ge spelare och tränare bättre 

träningsfaciliteter och möjligheter. 

Budget 2023: 

• Budgeteringsdiskussioner pågår för att hantera inflationen, lågkonjunktur och påverkan på 

kort och lång sikt: prisbilder, underleverantörer, med mera. 

 

Mötet avslutades 19.55. 

Protokoll skrivet av  Protokollet justerat av 

________________________________  ________________________________ 

Peter Granström  Mattias Fri 


