STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET:
ÖVERTAGANDE AV DAMVERKSAMHETEN I ÖSK SÖDER
ÖSK Fotbolls styrelse har under 2019 fattat ett inriktningsbeslut om att ta in damfotboll inom ramen
för ÖSK Fotbolls verksamhet. Förslaget innebär att ÖSK Söders damverksamhet förs över till ÖSK
Fotboll. ÖSK Söders A-lag spelar i Division 1 och kommer enligt förslaget att utgöra
representationslag. ÖSK Söders F17-lag kommer att bli en del av ÖSK fotbollsakademi.
Förslag: ÖSK:s styrelse föreslår årsmötet att besluta om att ÖSK Sportklubb Fotbollsklubb övertar
ÖSK Söders damfotbollverksamhet och ÖSK Söders serieplats i damernas division 1 och F17-serien.
I detta dokument finns ett kortfattat beslutsunderlag som bakgrund till styrelsens förslag.
Frågan är avstämd med personer bland ÖSK:s intressenter och alla tillfrågade är positiva till
förändringen.
I underlaget nedan där det endast står ÖSK så avses ÖSK Fotboll om inget annat framgår av texten.
Beslutsunderlag
Varför vill ÖSK Fotboll ta in damfotboll i sin verksamhet?
+ I ÖSK:s värdegrund poängteras att alla ska känna sig välkomna i ÖSK:s gemenskap, oavsett
bakgrund eller förutsättningar. Vi är en elitklubb där breddverksamheten bedrivs i en annan
organisation, och de spelare som representerar ÖSK i elitverksamheten har en mycket hög
kompetensnivå.
+ Vi är övertygade om att detta steg är viktigt och självklart att ta. En elitklubb av idag måste ha en
verksamhet för både herr- och damfotboll. Det ger klubben än större trovärdighet och varumärket
stärks i alla avseenden.
+ Samhällets förväntan på en aktör av ÖSK:s slag gör att det i framtiden inte kommer vara hållbart att
enbart vara en herrfotbollsklubb. Opinionen, kommun/region, företagare och medborgare är kritiska
att vi enbart bedriver verksamhet för herrar. Vi har ingen tid att förlora i denna fråga. Motivationen
inom klubben för att genomföra denna utvecklingsåtgärd är mycket stark.
Vilka valmöjligheter finns?
ÖSK har utrett tre möjliga alternativ för att implementera damfotboll i sin verksamhet:
1. Start av en verksamhet från grunden och börja längst ner i seriesystemet.
2. Ett samgående med stadens damallsvenska förening; KIF Örebro.
3. Ett samgående med den redan befintliga damverksamheten i ÖSK-familjen; ÖSK Söder.
ÖSK:s analys av valmöjligheterna har lett till följande slutsatser:
1. Att starta en verksamhet från grunden är inte aktuellt. Dels är det tidskrävande och
komplext, dels är det inte logiskt att starta en ny damverksamhet under ÖSK-flagg när
verksamheten redan finns inom ÖSK-familjen.
2. Ett samgående med KIF Örebro får stora konsekvenser och vi tror på en självständig
verksamhet för båda klubbarna. Vi vill implementera damfotboll fullt ut inom ramen för ÖSK

med högsta möjliga ambition att på sikt bygga ett lag på absolut elitnivå. Vi ser detta som
den bästa lösningen för Örebrofotbollen.
3. Ett samgående med ÖSK Söder är ett logiskt steg att ta och är därför det alternativ som
styrelsen i ÖSK valt att inrikta sig mot. ÖSK Söder är en befintlig ÖSK-förening och man sitter
redan idag gemensamt i ÖSK-alliansens styrelse. En viktig parameter är att ÖSK Söders
styrelse, ledare och spelare är mycket positiva till detta samgående. ÖSK bedömer också att
vi har förutsättningar att i hög grad tillföra kompetens och resurser som kan bidra till en
långsiktig utveckling för såväl klubben som spelarna.
Vad innebär detta för varumärket?
+ Det är ett naturligt steg då ÖSK Söder redan spelar med ÖSK:s klubbmärke och samverkar med ÖSK
Fotboll i ÖSK-alliansens styrelse. ÖSK Söder har också, liksom ÖSK Fotboll, ett nära samarbete med
ÖSK Ungdom som bedriver breddverksamhet på ungdomssidan för både pojkar och flickor. Som
nämnts tidigare kommer klubbens varumärke byggt på både herr- och damverksamhet bli avsevärt
starkare.
Vad innebär detta ekonomiskt?
+ ÖSK Söders damverksamhet omsätter i nuläget ca 250 000 kronor och verksamheten bär sig själv.
Det finns inga upparbetade underskott i föreningen som ÖSK behöver ta över.
Hur kommer organisationen se ut?
+ Damverksamheten flyttas i sin helhet in i ÖSK Fotboll. I ÖSK finns en stabil grundorganisation vilket
innebär att bland annat ekonomi och försäljning kommer att hanteras av ÖSK:s befintliga kansli. Vi
kommer dock fortsatt vara beroende av ideella insatser och samtidigt utveckla den befintliga
organisation genom att tillsätta nya roller för att anpassa oss efter förändringarna detta innebär.
Vad har ÖSK för målsättning?
+ Vi vill vara bäst i Sverige och ta SM-guld på både på dam- och herrsidan.
+ Målsättningen på kort sikt är avancemang upp i Elitettan. Då kommer vi att bli en del av EFD
(Elitfotboll Dam) som är damfotbollens elitorganisation.
+ ÖSK blir genom detta en förening som i ännu högre grad skapar förutsättningar för och
representerar hela Örebro.
+ En viktig målsättning är naturligtvis att skapa en effektiv spelarutveckling. Vi kommer att erbjuda en
god utvecklingsmiljö för våra spelare, som motsvarar dagens högt ställda krav.
+ 2020 kommer vara ett introduktionsår. Vi kommer inte att omedelbart och kortsiktigt genomföra
radikala förändringar i verksamheten utan vi kommer att successivt bygga en långsiktig och hållbar
elitverksamhet.
Vad innebär detta för spelarna i ÖSK Söder?
+ Vi kan tillföra kompetens inom flera områden, bland annat inom sporten och på marknads- och
ekonomisidan.

+ Vi har starkare och mer resurser för att skapa bättre förutsättningar med allt från
träningsmöjligheter och material, till matchresor och annat som ger starkare konkurrenskraft.
Vad händer om årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag?
•

Ambitionen är att detta övertagande sker omgående och att ÖSK Söder redan till seriestart
2020 kommer spela under ÖSK Fotbolls namn såväl representativt som organisatoriskt och
juridiskt. Vi har haft en nära dialog med Svenska Fotbollförbundet i frågan och det finns en
möjlighet att hantera detta övertagande direkt efter årsmötet.

•

Om alla juridiska delar inte hinner bli klara till seriestart så är ambitionen att ÖSK Fotboll och
ÖSK Söder börjar samarbeta fullt ut direkt efter årsmötet. I så fall fortsätter ändå ÖSK Söder
att fortsätta spela som en egen förening, men i nära samarbete med ÖSK Fotboll, och i övrigt
arbetar man för ett fullt övertagande så snabbt det är möjligt (under sommaren 2020 eller
inför säsongen 2021).

Hur ser det ut med övriga frågor som inte besvaras i detta underlag?
•

Medlemmarna kommer ha möjlighet att ställa frågor under ÖSK:s årsmöte.

Det finns många frågor på detaljnivå som ännu inte inte är klarlagda. Dessa kommer hanteras under
2020 i nära dialog mellan ÖSK Fotboll och ÖSK Söder och i de fall det är aktuellt med andra parter.

