


Svar på motion ang VAR

"Att Gefle IF FF ska ta ställning och aktivt verka mot införandet av Video Assistant Referee (VAR)."

Styrelsens svar på motionen 51%-regeln:

Frågan om VARs vara eller inte vara har under det senaste året utretts av SEF, föreningen för Svensk Elitfotboll. Fokus för 
utredningen har varit att titta på risker, konsekvenser och möjligheter för införandet av VAR i Allsvenskan och Superettan. Frågan 
kring införandet av VAR eller ej är komplex och även kostnadsdriven. I dagsläget har 4 av SEFs medlemmar tagit aktiv ställning mot 
i frågan om ett införande av VAR. Dessa är AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF och Malmö FF. Planen är nu att rapporten ska gå ut till 
klubbarna i Allsvenskan och Superettan, så att de kan tycka till. Därefter kommer det vara till Svenska Fotbollförbundet att fatta ett 
beslut i frågan. Hela rapporten finns att tillgå via SEFs hemsida:

https://www.svenskelitfotboll.se/wp-content/uploads/2021/01/VAR-rapport-2021-v6.pdf

Tills dess att det är klarlagt hur ett ev införande av VAR kan och bör finansieras så föreslår styrelsen årsmötet att bifalla motionen. 
Detta då rapportens bedömning är att tekniken driver tillkommande kostnader på ca 55-60.000 kronor per match.

Styrelsen Gefle IF fotboll

https://www.svenskelitfotboll.se/wp-content/uploads/2021/01/VAR-rapport-2021-v6.pdf




Svar på motion ang inställning IdrottsAB

"Gefle IF FF i ett första skede ska verka för att 11 kap. 3 a § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar ska behållas i sin nuvarande form där 
upplåtande av aktieinnehav och rösträtt för ett IdrottsAB regleras.
- Gefle IF FF även ska verka för att Svenska Fotbollförbundet och vårt distriktsförbund, Gestriklands Fotbollförbund, verkar i samma 
riktning. I händelse av att den aktuella paragrafen i RF:s stadgar ändå ändras ska Gefle IF FF göra allt för att inte samma sak sker 
med Svenska Fotbollförbundets stadgar."

Styrelsens svar på motionen:

I Gefle IF FFs stadgar framgår i §27 att: "Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för 
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, • verkställa av årsmötet 
fattade beslut, • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, • ansvara för och förvalta föreningens medel, • tillställa 
revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och • förbereda årsmöte." 

Styrelsen har ingen annan avsikt än att verka för just detta. Den sittande styrelsen har inte verkat för några stadgeförändringar av 
RFs stadgar. Den så kallade 51%-regeln debatterades flitigt inom RF och på förbundets stämmor för ca 10 år sedan och besluten har 
landat i att regeln ska vara kvar. Styrelsen i Gefle IF FF har årsmötets och föreningens uppdrag att verka för medlemmarnas 
intressen och ser sig idag inte ha uppdraget att verka för några stadgeförändringar vare sig inom ramen för RF, SvFF eller GFF. I den 
händelse frågan om förändring av regeln kommer att drivas av annan part så kommer föreningens styrelse att verka för att ev
åtgärder för förändringar ska ske på ett öppet och demokratiskt sätt via de beslutsorgan som finns i respektive organisation.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att motionen får anses besvarad.

Styrelsen Gefle IF fotboll





Svar på motion ang hemmamatchställ

"Gefle IF FF:s styrelse under året ska inleda ett arbete som syftar till att ta tillbaka ett 
matchställ där tröjan är himmelsblå och shortsen och strumporna är vita."

Styrelsens svar på motionen:

Styrelsens förslag är att uppdra till kansliet att under 2021 utreda och se över 
möjligheterna för att om möjligt ändra matchstället i en mer traditionell riktning dvs med 
en himmelsblå tröja. Kansliet får uppdraget att utreda vad som är möjligt inom ramen för 
avtalet med Umbro samt att sammanställa de kostnader som skulle bli förknippade med 
ett ev byte av matchställ samt förslå en plan för hur förändringen sedan skulle kunna 
genomföras. Utredningen sker förslagsvis i nära samarbete med en arbetsgrupp 
bestående av några utvalda medlemmar från bla Carrickläktaren. Arbetsgruppens 
utredning och ev förslag bör kunna läggas fram för styrelsen i slutet av 2021.

Styrelsen föreslår därmed årsmötet att motionen får anses besvarad.

Styrelsen Gefle IF fotboll


