
  

 

BUK 2022 – Föreningslandskapet 

Vad diskuterades på BUK i frågan? 
Klonföreningar – Läs om klonförening 
Det BUK var överens om att var att det viktigaste är att verksamheten är bra, oavsett klubb.  
I princip ingen tyckte att det behövdes någon form av reglering kring klonföreningar. 
Föreningsfriheten är viktig.  
 
Några lyfte möjliga sportsliga begränsningar, t.ex. att klonföreningar inte ska få gå upp i vissa 
divisioner eller delta i nationella serier. Men det var relativt få som uttryckte liknande saker.  
 
BUK tyckte den demokratiska risken var större än den sportsliga och kanske behövdes åtgärder här. 
Såsom att klonföreningar inte ska få rösta t.ex.  
 
Alla verkade överens om att trenden med klonföreningar är här för att stanna, fler kloner väntas 
dyka upp inom kort.  
 
Pop up-föreningar – Läs om pop up-förening 
Här hade BUK mer negativa tongångar. En del ansåg att dessa föreningar var ett problem. 
Dom ansågs vara kortsiktiga, elitdrivna och inte ansvarstagande.  
Det finns en allmän uppfattning om att de konsumerar på systemet utan att bidra.  
Finns frågetecken kring om de ställer upp på RF:s paragraf om att vara inkluderande, får verkligen 
alla vara med? 
 
En del vill att det ska finnas restriktioner för dessa föreningar medan andra ser fördelar med 
föreningsfriheten.  
Någon tyckte att andra föreningar bör gå ihop och inte spela mot dessa pop up-föreningar.  
 
Hur tänker/agerar StFF? 
Huvudanledningen till att vi hade denna punkt med på BUK var för att starta dialog och erfarenhet 
mellan er klubbar.  
Det finns inga planer på att skapa nya regler eller rekommendationer från StFF:s sida.  
Många saker kan vi inte heller göra något åt ensamma. Frågor om föreningsfrihet, antal röster med 
mera regleras av föreningslagen, RF eller SvFF.  
Det vi har gjort är att vi har lämnat in en skrivelse till SvFF där vi konstaterar att trenden kring 
klonföreningar finns och växer sig starkare. Den skrivelsen diskuteras av SvFF.  
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