
 
Motion till Årsmötet mars 2021 
 
Historiskt sätt har medlemsfrågan inte varit ett viktigt och prioriterat ämne för Linköpings 
FC. Varför kan man tycka? En ideell förenings viktigaste personer är dess medlemmar. 
 
Jag är av den tron att medlemmar tillför en förening mycket. Fler medlemmar-fler 
möjligheter. 
 
Bättre ekonomi 
Mer publik 
Fler volontärer 
Fler sponsorer 
Fler förslag som för förenings arbete framåt. 
 
Mitt förslag till Årsmötet mars 2021: 
 
Som medlem ska du känna STOLTHET-GEMENSKAP-ENGAGEMANG. 
 
Sätt medlemsfrågan högt på dagordningen. 
Tillsätt en arbetsgrupp bestående av styrelse, marknadsavdelningen, supporterklubben och 
någon neutral medlem. 
Gruppen ska ta fram förslag och riktlinjer hur frågan ska tacklas. Sätta upp slut- och 
delmål.  
Inför en förslagslåda där medlemmar kan bidra med tankar. 
 
Jag som tycker och tänker, Janne Fredriksson 
 
Svar på motion 
Under årsmötet kommer det presenteras en treårig strategi för Linköpings FC där 
medlemmar är en viktig del. Strategin innehåller mål och delmål för att vi bättre ska ta 
hand om de medlemmar som klubben har idag, samt för att rekrytera nya. Bland annat har 
styrelsen satt ett mål om 1000 medlemmar till år 2023 och att nuvarande medlemmar ska 
känna sig inkluderade. Ett konkret förslag på aktivitet i strategin är att skapa en grupp likt 
den som beskrivs ovan.  
 
Vi anser att det är gruppen som får avgöra vad som är effektivaste sättet att skapa 
engagemang från medlemmar på. Förslagslåda är ett bra alternativ att överväga, men 
inget vi tar ställning till i den här motionen.  
 
Motionen beskriver att medlemmar ska känna STOLTHET-GEMENSKAP-ENGAGEMANG. En 
annan viktig del i strategin är att arbeta med våra värderingar/värdeord och befästa dessa 
tillsammans med våra medlemmar. Detta arbete är påbörjat internt och kommer utvecklas 
tillsammans med alla medlemmar. Våra värdeord är: Engagemang, Professionalism, 
Ödmjukhet, Lojalitet och Fotbollsglädje. I dessa ord ryms det som beskrivs ovan.  
 
Med detta svar anser styrelsen att motionen " Som medlem ska du känna STOLTHET-
GEMENSKAP-ENGAGEMANG." är besvarad. 
 
2021-02-22, Styrelsen för Linköpings FC 


