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MOTION NR 3 TILL ÅRSMÖTE 2017 
Ämne: Starta en sektion för amerikansk fotboll 
 
Förslag: 
Denna motion avhandlar att starta upp en tredje verksamhet i Ängby IF.  
En sektion för amerikansk fotboll. 
 

- Vi yrkar på starta en amerikansk fotbollsverksamhet i Ängby IF som en egen 

sektion, främst för de yngre (9-13 år eller denna säsong 2004-2008), men även för 

de lite äldre om intresse finns.  

 

- Vi yrkar även att de under de första säsongerna verka för att det ska finnas ett 

samarbete med annan förening, förslaget är DIF AF som har ett visat intresse att 

stötta på alla plan.  

 

- Vi yrkar även på att Ängby IF bör fatta ett inriktningsbeslut om ekonomi.  

o Antingen startar man ett samarbete med en annan förening (som DIF AF) 

och har INGA egna lag första säsongen, vilket kostar 500 kr, en träningstid 

eller två samt en del medlemsadministration. 

o Eller så startar man egna lag redan första säsongen, men samtränar med en 

samarbetsförening. Vilket för föreningen är en större ekonomisk risk, men 

ger bättre förutsättningar på kort sikt och ökade bidragsmöjligheter från 

förbund etc.  

▪ En sådan investering kostar ca 50 000 kr för föreningen och 50-

100 000 kr per lag som man beslutar starta upp. Kostnaderna kan 

givetvis vara mindre beroende på ambitionsnivå och vilken/vilka 

åldersgrupp man startar med. Det mesta av dessa kostnader har 

betalats tillbaka redan första året om verksamheten kommer igång 

som den ska. ss 

o Eller ett annat ekonomiskt beslut någonstans däremellan.  

Bilaga – Bakgrund, Fakta, Ekonomi, Samarbeten. 
Motionsställare, 19 februari 2017, Bromma 
 
Örjan Törmänen, Edvin Törmänen 
orjan.tormanen@afconsult.com,  
010-5052061 
 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen vill uppmärksamma problem med konkurrens av tider med fotbollen samt att den 
ytterligare markeringar på fotbollsplanerna kan upplevas störande. Styrelsen 
rekommenderar inte bifall med tonvikt på konkurrensen av tider för fotbollen. 
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