
 
 
 
 

 
 

Årsmöte 2020  
Motionssvar  

  



Motion 1 till LFC:s årsmöte 17 mars 2020 

Bakgrund: Styrelsen bör vara den främsta initiativtagaren till beslut i löpande och mer rutinbetonade 
ärenden. Den bör också vara den främsta initiativtagaren till mer strategiska och framtidsinriktade 
frågor och beslut. Styrelsens struktur, uppdrag och arbetsuppgifter med mera är för närvarande ytterst 
summariskt beskrivna. En väsentligt ökad precisering bidrar till transparens gentemot medlemmar 
samt anställda och ger stöd till styrelsens arbete.  

Förslag: Precisering av styrelsens verksamhet i linje med nedanstående text utarbetas. Styrelsens 
förslag föreläggs medlemmar senast vid årsmötet 2021. 

Linköping 2020-02-24 

STYRELSEN 

XX § Sammansättning, arbetsformer och arvodering  

Styrelsen består av ordförande samt minst sex (6) övriga ledamöter. Ledamöterna bör representera 
olika reella kompetenser samt erfarenhetsbakgrunder som gagnar föreningen.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder 
för ordförande träder vice ordförande in i dennas ställe. Ny vice ordförande utses vid behov. 
Ordförande eller högsta tjänsteperson är föreningens officiella representant. Ordförande leder och 
säkerställer styrelsens arbete och åligganden.   

Styrelsen får delegera uppgifter och beslut till högsta tjänsteperson. Sådan delegation dokumenteras 
och förnyas årligen. Vid delegation behåller styrelsen ansvar för det som delegerats. Styrelsen får även 
överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden till annan instans eller person. Genomförande av beslut 
återrapporteras till styrelsen.  

Avgår ledamot före mandatperiodens slut bedömer styrelsen om arbetet kan fortsätta utan denna 
fram till nästa årsmöte. I annat fall kontaktas valberedning och extra årsmöte utlyses för val av ny 
ledamot.  

Ledamot kan arvoderas efter beslut av årsmötet. Sådan arvodering omfattar redovisat belopp och 
gäller som längst intill nästa årsmöte.  

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot, exempelvis som expert eller föredragande i visst 
ärende. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt och kallas till varje specifikt tillfälle och aktuellt 
ärende.  

XY § Särskilda åligganden 

När årsmötet eller extra årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar 
för dess angelägenheter. Styrelsen svarar, inom ramen för de förbund som föreningen är medlem i, för 
att tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen.  

Det åligger styrelsen särskilt att: 

a) Se till att för föreningen gällande lagar och regler följs,  
b) Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
c) Aktivt verka för att stärka föreningens ekonomi (intäkter), 
d) Aktivt verka för att rekrytera medlemmar, 
e) Upprätta och hålla arbetsbeskrivning för högsta tjänsteperson aktuell,   
f) Enligt stadgar förbereda och genomföra årsmötet och eventuella extra årsmöten,  



g) Verkställa och följa upp av årsmötet eller eventuella extra årsmöten fattade beslut,  
h) Ansvara för och förvalta föreningens medel,  
i) Tillställa revisorer handlingar enligt stadgar, 
j) I samverkan med sportchef (huvudtränare) formulera sportsliga mål för kommande säsong (-

er), 
k) Senast i samband med föregående säsongs slut anslå spelarbudget för kommande säsong samt   
l) Kontinuerligt och skriftligt informera medlemmar om viktiga och aktuella angelägenheter samt 

kring dessa fattade beslut.  

 

XZ § Övriga åligganden och uppgifter 

Styrelsen eller högsta tjänsteperson ser till att nedanstående uppgifter genomförs och följs upp på ett 
kvalificerat och betryggande sätt.   

Styrelsens arbete 

a) Förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten, 
b) För protokoll vid styrelsens sammanträden,  
c) Undertecknar utgående handlingar, om ordföranden inte bestämmer annat,  

Medlemmar 

d) För medlemsförteckning och ser till att medlemmar betalar beslutade avgifter till föreningen,  
e) Ser till att idrottsutövande medlemmar (spelare) är försäkrade,  

Ekonomi 

f) Svarar för föreningens bokföring och räkenskaper,  
g) Ser till att löner, skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,  
h) Bevakar och åtgärdar övrigt för föreningen aktuellt inom skatte- och avgiftsområdet,  
i) Ser till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer med flera,  
j) Utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning samt genomför denna,  
k) Upprättar årligen balans- och resultaträkning, 

Uppföljning och administration 

l) Ser till att fattade beslut verkställs, 
m) Ser till att föreningens hemsida kontinuerligt uppdateras och utvecklas, 
n) Ser till att föreningens handlingar ordnas och förvaras på ett betryggande sätt samt att 

föreningens historia dokumenteras, 
o) Ser till att föreningens byggnader, inventarier, priser, idrottsmateriel och övriga tillhörigheter 

vårdas och försäkras, 
p) För inventarieförteckning i vilken även förvärvade priser införs,  
q) Upprättar årligen förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. 

   

XÅ § Kallelse, beslutsmässighet, omröstning och protokoll 

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har 
begärt det.  



Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet är närvarande. 
Beslut måste stödjas av en majoritet av närvarande ledamöter, varvid ordföranden har utslagsröst vid 
omröstning som resulterar i lika röstetal.  

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende avgörs genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant ärende och beslut tas till protokoll senast vid nästkommande 
styrelsesammanträde.  

Vid sammanträde förs protokoll. Fattade beslut samt avvikande mening antecknas i protokoll. 
Protokoll justeras av ordföranden och justeringsperson. 

 

Styrelsens svar:  

I alla föreningar finns det behov av att ibland se över stadgarna. En stadgeöversyn tar tid och resurser 
i anspråk och därför är det ofta välmotiverat att inte genomföra en sådan översyn alltför ofta.  
 
Vi har idag många uppgifter som ska utföras av ett kansli som har en begränsad bemanning. Vi 
behöver prioritera vilka uppgifter som ska anses vara de allra mest välmotiverade att lägga tid och 
kraft på att genomföra. Med tanke på att en stadgeöversyn skedde så sent som för bara något år 
sedan anser styrelsen att det inte idag är tillräckligt motiverat att prioritera en ny översyn.  
 
Vi ser hellre att kansliet och styrelsen prioriterar andra frågor såsom organisatorisk, sportslig och 
ekonomisk hållbarhet. Det är ett bättre sätt att förvalta begränsade personella resurser.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen. 
  



Motion 2 till LFC:s årsmöte 17 mars 2020  

Bakgrund: Av de sociala medier LFC utnyttjar är hemsidan den mest eftersatta. Ändå är det där det 
mesta av mer varaktig information lämpligen publiceras. Små förändringar på hemsidan görs då och 
då, men ett helhetsgrepp tycks saknas. Detta gäller innehåll, men även sidans struktur, layout och 
språkbehandling. En del som saknas särskilt är möjligheten att kommunicera direkt och exklusivt till 
föreningens medlemmar. Det är dessutom en viktig del i ett erbjudande om att bli och fortsätta som 
medlem i och med möjligheten till medlemsexklusiv information och kommunikation. En sådan 
medlemssida (-portal) med login (lösenord) fanns tidigare, men togs bort. 

Förslag: Återinför en medlemssida (-portal) med login (lösenord) inom tre månader. Innehåll i linje 
med nedanstående text. 

Linköping 2020-02-24 

Förslag till innehåll medlemsportalen på hemsidan (länkar/filarkiv) 
Eventuellt kan det mest aktuella/nyaste läggas som flash/pop-up när man loggat in. 

1. Föreningens stadgar  
2. Namn på och kontaktuppgifter till medlemsansvarig i styrelsen 
3. Namn på och kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar samt deras särskilda 

befattningar och eventuella ansvarsområden  
4. Datum för kommande styrelsemöten  
5. Namn på och kontaktuppgifter till anställda tjänstepersoner och kortfattad beskrivning av 

deras ansvarsområden (arbetsuppgifter)  

6. Samtliga föredragningslistor till (extra) årsmöten 
7. Senaste aktuell kallelse till (extra) årsmöte  
8. Samtliga årsredovisningar och årsböcker  
9. Samtliga till årsmöten inlämnade motioner, årsmötesbesluten för dessa, arbetsläge 

(genomfört, under genomförande med tidsplan samt eventuellt särskilt ansvarig inom 
föreningen)  

10. Uppdaterat kontraktsläge för samtliga spelare i A-truppen 
11. Huvudtränarens/klubbdirektörens medlemsinfo/månadsbrev eller liknande (gärna då inte 

bara det som varit = sammanfattning, utan också något om framtiden på kortare och längre 
sikt)  

12. Länk till supporterföreningen Lejonflocken  
13. Filarkiv (årsvis) med äldre nyheter  

Styrelsens svar:  
 
Det finns ett behov av kontinuerlig information och kommunikation med föreningens medlemmar. 
Men LFC har inte de resurser som krävs för att skapa och underhålla en medlemsportal i 
dagsläget. Klubbdirektören uppdras istället att tillsammans med marknadsgruppen se över formerna 
för och ta fram förslag på hur information och kommunikation med föreningens medlemmar ska ske 
under 2020 och framåt. Viktigt att beakta är bl.a frekvens, forum för information och forum för 
kommunikation. Det är en prioriterad uppgift att utveckla formerna för bra information till 
medlemmarna, men det finns olika sätt att uppnå det målet.  

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att avslå motionen.  



Motion 3 
Kontaktperson för supporterföreningen Lejonflocken: 

Motion: Supporterföreningen Lejonflocken spelar en viktig roll för Linköpings FC. Föreningens 
styrelse och medlemmar kommer kontinuerligt på nya aktiviteter t.ex. i samband med matcher, 
vilket ofta kräver samverkan med LFC på olika sätt. För att detta ska fungera så smidigt som möjligt 
föreslår vi därför att LFC utser en person, förslagsvis ur styrelsen, som fungerar som ansvarig för 
kontakterna med supporterföreningen.  

 

Styrelsen svar: 

Styrelsen konstaterar att ett gott samarbete med supporterklubben är en viktig uppgift för LFC. Våra 
supportrar bidrar till skapa god stämning på våra matcharrangemang och med att stötta laget som en 
tolfte spelare. Det är kansliet som främst har att hantera den löpande informationen till 
medlemmarna. Här finns det stora förbättringsmöjligheter. En utvecklad och förbättrad information 
till medlemmarna har hög prioritet. Styrelsen kommer därmed att återkommande följa upp med 
klubbdirektören att denna uppgift utvecklas tillsammans med supporterklubben och medlemmarna. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att avslå motionen. 

 

 

 


