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Motion till årsmötet 2012
Vår fotboll i distriktet är inte bara beroende av våra egna beslut utan påverkas av beslut som både tas inom
fotbollen central, den gemensamma idrotten och inte minst av olika beslut som tas av politiska församlingar. Vi
vill därför lyfta upp följande frågor som är viktigt att diskutera inom distriktet och försöka enas om en linje som
även i fortsättningen håller ihop fotbollen i Göteborg inte bara mellan elit och bredd utan även mellan de olika
statsdelarna.
Konstgräsetablering, underhåll, bidrag och utbildning
Etableringen av konstgräsplaner i distriktet är ett resultat av ett kraftigt opinionskrav från hela fotbollsrörelsen.
Detta har inneburit att förutsättningarna att bedriva verksamheten har ökat. Trots detta finns det en del brister
som måste åtgärdas. Skötsel och underhåll måste ökas annars är det ren kapitalförlust för kommunen. Att inte
alla klubbar har tillgång till kommunala konstgräsplaner under likvärdiga villkor innebär att klubbar konkurerar
om ungdomspelare på grund om olika tränings och matchförutsättningar. Att genomföra matcher i lägre serier så
att de avslutnas runt kl. 23.00 innebär stora svårigheter för spelarna att sköta arbete, skola eller ha ett normalt
familjeliv. För att komma tillrätta med detta och ge alla föreningar likvärdiga möjligheter att bedriva likvärdig
verksamhet behövs en fortsatt utbyggnad av konstgräsplanerna inte minst i flerbostadsområdena. En sådan
utveckling kommer också att underlätta för fotbollen att ta ett större socialt ansvar.
Göteborgs kommun har åter börjat höja taxorna. Detta sker i en tid när arbetslösheten och sociala klyftor ökar.
Därför måste det gamla beslutet som tagits inom förbundet, att kräva nolltaxa och ökade bidrag åter aktualiseras.
För att bedriva bra verksamhet är behovet av utbildade ledare stort. Tyvärr noterar vi att utbildningen allt för
ofta blir krånglig, dyr och i allt för stor omfattning anpassas till elitverksamhet. Om föreningen vill ha stöd av
idrottens egen utbildningsenhet SISU är det ofta förknippat med stora kostnader vilket gör att man lätt avstår.
Utbildningen måste även anpassas till föreningar som inte har planer på att starta akademier utan vill erbjuda
fotboll för alla under så lång tid som möjligt i livet. Vi föreslår årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för:
• En fortsatt snabb etablering av nya kommunalt ägda konstgräsplaner så att samtliga föreningar har
likvärdiga förutsättningar för träning och matcher
• Att konstgräsplanerna underhålls så att ingen kapitalförstörelse uppstår
• Att nolltaxa införs
• Att utbildningen anpassas till alla föreningars behov och att ställa krav på SISU att minska
utbildningskostnaderna.
Vägtullar
Beslutet att genomföra vägtullar innebär för fotbollens del att vi kommer att bidra till att Göteborg blir ännu mer
segregerat. Våra fotbollsklubbar som verkar i flerbostadsområden brottas redan idag med en del svårigheter av
ekonomisk art, eftersom många av barnen kommer från områden vars föräldrar har sämre ekonomi än
befolkningen i villaförorterna. Genom att införa biltullar kommer det bli ännu svårare p g a ekonomiska orsaker
att spela matcher som betyder att man måste passera tullar. Istället borde fotbollen bidra till att spelare och lag
från olika sociala områden ges möjlighet att mötas och här är matchen ett viktigt instrument. Vi föreslår årsmötet
att ge styrelsen i uppdrag
• Att agera mot Göteborg stad så att klubbarna kan bli kompenserade för de faktiska kostnader som
vägtullar innebär.
Bolagisering och EU:s konkurrenslagstiftning.
Sedan flera år har vårt distrikt tydligt sagt nej till bolagisering vilket också blev beslutet på riksidrottsmötet i maj
2011 när mötet ställde sig bakom vår förenings motion Idrott åt alla – behåll 51 % regeln. Mötet fattade dock
beslut om att tillsätta en utredning om idrottsföreningars ägarförhållande. Frågan om vem som skall äga rätten
till att arrangera tävlingar har dessutom blivit aktuell fråga. Att idrotten själv ansvarar för tävlingarna är enligt
EU ett brott mot dess konkurrenslagstiftning. Detta innebär att demokratiska folkrörelseidrotten är hotat från
flera håll. Vi föreslår årsmötet att ge styrelsen i uppdrag
• Att arrangera möten för föreningarna där bolagiseringsfrågan och EU:s konkurrenslagstiftning
belyses ur alla aspekter.
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