
 

Styrelsens svar: Styrelsen rekommenderar avslag på yrkandet. 

Motivering: Styrelsen i StFF delar motionärens ambition att vi skall verka för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att så många som möjligt kan spela fotboll så länge som möjligt. Vi känner väl igen 

beteendet som beskrivs, då det får anses som relativt vanligt förekommande att spelare byter 

förening i unga år. Dock utan att skapa så stora hål att hela åldersgrupper slutar i de allra flesta fall, 

det ser vi som enstaka företeelser.  

Vi tror att detta beteende kommer öka i samklang med ett ökande utbud av kommersiella 

erbjudanden om former av professionell träning. Styrelsen anser inte att vi har som uppgift eller har 

mandat att begränsa denna utveckling i samhället. StFF vill ha ett utvecklande föreningsklimat med 

valmöjligheter så att alla spelare, ledare och tränare kan finna en miljö där de trivs och kan utvecklas. 

Då behövs en mångfald av föreningar och det blir upp till alla föreningar att förhålla sig till den 

omvärlden.  

  



 

StFF kan inte på något sätt begränsa en spelares frihet att bestämma var spelaren geografiskt utövar 

sin idrott. StFF kan inte heller begränsa privata eller kommersiella aktörer från att bedriva 

verksamhet inom fotbollen. Dynamiken mellan ideella aktörer, akademier och privata aktörer är helt 

enkelt en del av dagens samhälle som StFF har att förhålla sig till.  

Men StFF kan tillsammans med SvFF ombesörja att fotbollen verkar för ett ordnat sätt att hantera 

övergångar mellan lag (vilken återfinns i SvFF:s representationsbestämmelser) och hur dessa 

appliceras i yngre åldrar (regeln om att inte aktivt rekrytera spelare under 15 år). 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER StFF har nyligen återinförda Föreningscertifikatet som är en förlängning 

av Fotbollens Spela Lek & Lär vilket skall undertecknas varje år i samband med anmälan till S:t Eriks-

Cupen. Certifikatet skapar förutsättningar för att StFF får kännedom om att certifikatet inte följs och 

möjliggör därmed kontakt med föreningar som inte följer reglerna. Vi skapar förutsättningar för att 

samla fakta som kan användas för att föra konstruktiv dialog med föreningar som inte följer våra 

riktlinjer. 

Utöver detta har StFF svårt att styra föreningars verksamhet med regler och bestämmelser. Som 

mycket annat inom fotbollen bygger föreningarnas uppförande på frivillighet, utbildning och 

rekommendationer. Styrelsen gör bedömningen att en policy baserad på frivillighet inte skulle 

eliminera roten till den situation som motionären beskriver och därmed inte genererar den effekt 

som eftersträvas för Stockholmsfotbollen. 

Styrelsen har dock för avsikt att fortsätta följa utvecklingen inom samhället vad gäller utvecklingen av 

de kommersiella krafter som erbjuder alternativ till traditionella föreningsverksamheter. Vi ser risker 

med att detta i en förlängning kan underminera förutsättningarna för den ideella kraft som över 

årtionden varit grunden för fotbollens välmående och potentiellt skapa socio-ekonomiska 

konsekvenser som behöver analyseras mer i detalj. Styrelsen har redan lyft denna frågeställning till 

SvFF som en del av det pågående strategiarbetet och har fått gehör för att vi behöver adressera detta 

på nationell nivå.  


