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Ängby IF årsmöte 2021-02-17 

 

Motion #2 : Förändringar i den sportsliga organisationen 11-manna 

Motionärer: Zlatko Tesic och Frederika Gombrii 

Motion 

Då det under en längre tid har funnits ett missnöje bland medlemmarna, både spelare och 
ledare, så motionerar vi nu för att förändra organisationen och att nuvarande sportchef som 
ansvarig för 11-manna fotbollen på fotbollssektionen fråntas ansvaret för 11-manna 
fotbollen. 
 
En anledning är den jävsituation som föreligger när sportchefen också är tränare för ett lag. 
Detta kan leda till konflikter där sportchef tillgodoser egna lagets behov på bekostnad av 
övriga lag i klubben. 
 
Sportchef uppvisar även lågt intresse i att bedriva en jämställd verksamhet, då vi anser att 
det är tydligt att pojk- och herrlag ges andra och mer fördelaktiga möjligheter än tjej- och 
damlag ges.  
 

Vårt förslag är att styrelsen med omedelbar verkan inleder processen för att organisera om 

och frånta nuvarande sportchef ansvaret för 11-manna sektionen både gällande flickor och 

pojkar samt ansvarig för HJ, HA och DJ. 

 

Kommentar sportchef Fotboll (Oscar Borgh)  

Jäv-situationen som omnämns är verklig och kan absolut diskuteras hur man kan göra på 

bästa sätt. Jag har tidigare efterlyst mer personal och mer kompetens till fotbollssektionen. 

Styrelsen har godkänt att jag tränar HJA så jag har inte tillsatt mig själv. Jag ser det som en 

stimulerande uppgift, men samtidigt innebär det rent krasst mer arbetstimmar för mig.  

Jag välkomnar en konstruktiv diskussion där man kan utröna hur diverse konkreta frågor 

(fördelningen av tränarbudget, träningstider etc etc) ska fördelas mellan olika lag. Den bör 

då ske i styrelsen och ev. med sportchef, inte med enskilda ledare. 

Det är helt felaktigt att kön skulle vara en faktor i fördelningen av resurser eller liknande, jag 

välkomnar och utmanar verkligen alla att ta fram konkreta exempel på att det skulle 

föreligga någon diskriminering. 

 

Styrelsens yttrande: Att det kan uppstå spänningar mellan sportchef och tränare när 

träningstider ska fördelas, material ska köpas in  och resurser ska fördelas är naturligt och 

oftast en balansgång. De påtalade jävsituationen som nämns gällande de dubbla rollerna 
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som sportchef respektive tränare för Herrjuniorerna är inte idealisk, men det har varit det 

sätt som vi hittills sett som bäst, med det inte sagt att detta är den bästa lösningen. 

Synpunkten som berör jämställdhet är oerhört viktig men också något som inte kommit 

styrelsen till känna tidigare.Styrelsens uppfattning är att det inte under några 

omständigheter ska göras några förfördelningar gällande kön. Ängby IF är en förening där 

pojkar och flickor ska spela på jämlika villkor. Inget lag är viktigare än något annat.       

Med utgångspunkt från den motion som Zlatko Tesic och Frederika Gombrii lämnat till 

årsmöte, har styrelsen, utifrån  från den roll och det ansvar styrelsen har, valt att lämna ett 

motförslag.  

Motförslag: Stämman ger i uppdrag till styrelsen att se över organisation och fördelning av 

arbetsuppgifter inom kansli, sportchefer samt styrelse gällande 11-manna lagen. Styrelsen 

bifaller motionärernas synpunkter gällande att en jävsituation kan uppkomma och kommer 

ta detta i beaktande. Styrelsen har ett arbetsgivaransvar för våra anställda och en 

omorganisation skall följa de regler och det kollektivavtal vi är bunda av. Styrelsen kommer 

också att göra en analys av motionärernas inlaga om att att tjejer och killar inte behandlas 

likvärdigt, samt vid behov ta fram ta en handlingsplan. 

 


