Inkommen Motion
Motion angående slogan för Linköping FC
Vår nuvarande slogan “Damfotboll i världsklass” speglar en tid då svensk damfotboll och
vår klubb hade en annan roll den globala näringskedjan för damfotboll. Det finns behov av
en ny profil för LFC, vilket vi är medvetna om att klubbstyrelsen redan tänker på. Den
profil vi ser och kommer att dela med många andra damallsvenska klubbar är att vara en
plantskola för unga talanger som drömmer om en framtida internationell fotbollskarriär. Ju
tidigare vi visar vår profil tydligt, desto mer lockande blir vi för unga fotbollslöften från
närområdet, såväl som från övriga landet och våra grannländer.
Detta är ett budskap vi anser inte kan vänta, då de flesta damallsvenska klubbar söker
identiteten som landets bästa plantskola. När vi konkurrerar med andra damallsvenska
klubbar om dessa unga talanger, vill vi att de unga ska känna att det är just i Linköping FC
de kommer att få bäst utveckling och att det är här deras drömmar slår in. Vi tror att
“Linköping FC – där fotbollsdrömmar blir verklighet” kan attrahera såväl spelare och
ledare, som publik och medlemmar som vill medverka till att Linköping blir staden där just
detta händer. Vi yrkar på att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att implementera denna nya
slogan “Linköping FC - Där fotbollsdrömmar blir verklighet” i sitt arbete med ny klubbprofil
att för klubben börja använda “Linköping FC - Där fotbollsdrömmar blir verklighet” som
slogan så snart det är möjligt, även om alla detaljer för ny klubbprofil i övrigt inte är
färdiga.
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Styrelsens svar
Styrelsens svar på motion om att sluta använda visionen ”Damfotboll i Världsklass” och
istället använda en ny slogan - Där fotbollsdrömmar blir verklighet.
En vision är en strävan som ska visa klubbens riktning och väg framåt, och vad man siktar
mot. Vår vision idag - Damfotboll i Världsklass- innefattar mer än det sportsliga på
elitnivå. Nuvarande beskrivning är:
”För oss handlar damfotboll i världsklass inte bara om att vara ett topplag i Sverige. Vi
ska bidra till att utveckla damfotbollen i rätt riktning, skapa rätt förutsättningar för våra
spelare att utvecklas, ta ansvar för och vara förebilder till unga med fotbollsdrömmar
samt ge våra fans, sponsorer och medlemmar en upplevelse. Vi ska vara en stolthet för
vår stad.”
Motionärerna föreslår att byta ut denna mot en ny slogan - Där fotbollsdrömmar blir
verklighet. Styrelsen anser att vi behöver ta ett omtag om vår vision som en del i det
arbete som pågår, bland annat med värdegrund och grafisk profilering, men att vi inte i
dagsläget kan ta ställning till exakt formulering. Viktigt att påpeka är dock att vi inte ska
arbeta fram en slogan, utan en vision som ska bestämma riktningen för klubben och som
ska följas i många år framåt.
Styrelsen föreslår att ta vidare visionsarbetet i mindre grupp, där vi också skapar en
referensgrupp med representanter från föreningens medlemmar, förslagsvis någon/några
av motionärerna.
Styrelsen föreslår årsmötet att besvara motionen enligt ovan förslag.

