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Motion 1 

 

Motion angående VAR 

Moderniseringen av fotbollen är i full gång, på samma sätt som tekniken mer och 
mer tar över samhället. Vi ser hur sporten förändras genom tillåtandet av 
konstgräs som underlag och matcher som avgörs vid skrivbord istället för på 
planen. Ytterligare en förändring som följer samma linje är det eventuella 
införandet av Video Assistant Referee (VAR). 

Tanken med ännu ett redskap för domarteamet är i teorin god, men i praktiken 
väldigt mycket svårare att hantera. Vilket har visat sig, då fotbollsmatcher ständigt 
har påverkats av avbrott samt att rytmen i spelet försvinner. Med tillämpningen 
kommer känslan för fotbollen avta och den spontana, euforiska känslan vid 
avgörande sekvenser kommer att försvinna för alla oss fotbollsälskare. Fotboll 
utgörs av människor och dess mänskliga faktor är en avgörande beståndsdel i 
sporten. Fotbollen urholkas när spelet börjar utgå ifrån millimeterrättvisa. Genom 
att vårda och förbättra den mänskliga faktorn istället för att radera den kan också 
charmen och passionen på läktaren och på planen bibehållas. Parollen “Bättre 
domare, inte fler” känns väldigt aktuell i sammanhanget. 

En annan aspekt som bör vägas in är SFSU’s förhållningssätt i frågan. SFSU står 
för “Svenska fotbollssupporterunionen” och består av representanter från nästintill 
alla svenska elitklubbars officiella supportergrupperingar. Under 2020 ställdes 
frågan till medlemsföreningarna om hur de förhåller sig till att införa VAR i Sverige. 
Svaret blev tydligt. VAR har enligt SFSU ingen plats i svensk fotboll. Ingenting som 
har framkommit de senaste två åren eller som har presenterats i de rapporter och 
skrivelser som SEF och SvFF tagit fram har ändrat deras ståndpunkt i detta. VAR 
kommer garanterat att minska intresset för att besöka fotbollsarenorna och 
uppleva fotbollen på plats. Det i sin tur kommer att påverka stämningen och 
engagemanget för svenska klubbar på ett negativt sätt. Publiktillströmningen 
kommer att stanna av. De här konstateranden tar sin utgångspunkt i en 
undersökning som genomförts. När SFSU’s brittiska motsvarighet, FSA (Football 
Supporters Association), genomförde en undersökning gällande VAR bland 33 
000 fotbollssupportrar så uttryckte sig fyra av tio svarande att de avsåg att besöka 
färre fotbollsmatcher på grund av VAR. I enkäten svarade dessutom 95 procent 
av de som följde matcherna på plats och 94 procent av de som följde matcherna 
via TV att de ansåg att VAR försämrat matchupplevelsen.  

Dessutom finns den ekonomiska aspekten att ta hänsyn till. Att pantsätta svensk 
fotbolls ekonomi för en möjlig ökning av korrekta domslut med 5,8 procent (SvFF:s 
egna siffror) är helt orimligt. Det handlar också om just en möjlig ökning. Det sker 
fortfarande många domarmisstag tekniken till trots, och diskussionen kring 
domslut har sällan varit så levande som i de ligor och turneringar där VAR har 
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införts. Det enda som skett är att man nu diskuterar om beslutet i VAR-rummet var 
rätt eller fel, i stället för att diskutera om domaren på plan hade rätt eller fel. 

För att avslutningsvis även ta in internationell expertis i sammanhanget kan 
tidigare elitdomaren Jonas Erikssons uttalanden under året också ligga till stöd för 
beslut. Han menar på att det är en “avveckling av den mänskliga domarkåren”, 
och är dessutom inte helt övertygad när det gäller hur VAR fungerar i exempelvis 
England med sitt uttalande: “VAR i England är på sådan otroligt tunn is. Jag förstår 
nästan ingenting”. Självklart bör vi vanliga fotbollssupportrar ta sådana här 
uttalanden på stort allvar. När inte ens en tidigare internationell elitdomare är helt 
övertygad om VAR’s existens så ger det många varningssignaler.  

Därför yrkar vi på att årsmötet beslutar:  

• att Örebro SK aktivt ska verka inom Svensk Elitfotboll och Svenska 
Fotbollförbundet mot införandet av videogranskning (VAR)  

• att Örebro SK aktivt verkar för att övriga svenska elitklubbar går på samma linje 

David Jansson, medlemsnummer 3841 

Max Riipi, medlemsnummer 5071 

 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen vill tacka för en väl utvecklad och resonerande motion. Styrelsen noterar 
att en liknande motion behandlades och avslogs efter omröstning vid årsmötet 
2022. Styrelsen har fortsatt förståelse för att den förändringen som VAR medför 
kan uppfattas som ett hot mot den sport som vi alla älskar, men uppfattar att åsikter 
går isär. Styrelsen har sedan årsmötet följt utvecklingen kring VAR, inklusive 
Svenska Fotbollförbundets fiktiva VAR-granskning av allsvenska säsongen 2022, 
som identifierade 41 viktiga beslut kring mål, straff och utvisning som borde 
korrigerats. Detta ska vägas mot att det inte finns någon garanti att VAR ändrat till 
en korrekt bedömning, men framför allt mot det ingrepp i matchupplevelse som 
VAR leder till, och som motionärerna väl beskriver.  

Idag finns fortsatt inget färdigt förslag att ta ställning till. Styrelsens syn i nuläget 
är att tillräckliga belägg för att införa VAR i svensk elitfotboll inte framlagts. 
Styrelsen ser dock en fördel i att inte binda sig vid en viss inställning förrän ett 
förslag presenterats. Till exempel ställer sig styrelsen positiv till teknisk utrustning 
som omedelbart kan ge domare besked som leder till en mer korrekt bedömning. 
Styrelsens förslag är därför att framföra dessa åsikter till Svensk Elitfotboll och till 
Svenska Fotbollförbundet (vars förbundsmöte är beslutsfattande organ) och att 
verka för att beslut om VAR endast ska fattas vid ordinarie förbundsmöte, där 
föreningar i svensk elitfotboll är röstberättigade. Innan en sådan omröstning hålls 
åtar sig Styrelsen att tillse att ÖSK FK:s medlemmar, vid årsmöte eller på annat 
sätt, får ta ställning till och vid behov rösta om hur ÖSK FK ska lägga sin röst.  
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Styrelsen vill avslutningsvis, likt i fjol, uttrycka sin förståelse och respekt för det 
motstånd som finns kopplat till VAR.  

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen 
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Motion 2 

 

Maxavstånd på 30 mil för vardagsmatcher 

Bussar med svartvita supportrar har fyllts och åkt land och rike runt under många, 
många år. 

Att kunna följa sitt lag på plats är viktigt. 

Dels viktigt för den enskilda supportern, dels viktigt för att ge laget stöd. 

Svensk fotboll är världskänt för en stark läktarkultur där atmosfären och 
stämningen ständigt beskrivs positivt i media jorden runt. 

Det måste vi värna om. 

Tillsammans. 

Att som bortasupporter behöva resa 60 mil eller mer på en vardag för att se sitt 
lag spela kan inte anses vara rimligt. 

Om vi vill att den svenska supporterkulturen ska fortsätta utvecklas och få fler att 
åka på bortamatcher så behöver vi också se till att ta demokratisk kontroll över hur 
spelschemat ska se ut. 

Vi vill därför att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från Örebro ska 
ske inom tidsramen lördag kl. 13:00 till söndag kl. 16:00. 

Vi motionärer anser att resor på ett avstånd om 30 mil eller mindre är rimliga att 
genomföra en vardag men att avstånd därutöver försvårar för en stor del 
supportrar om matchen inte spelas på en helg. 

Inom den angivna tidsramen tror vi att fler supportrar kommer ha möjlighet att 
stötta Örebro SK på bortaplan. 

För att genomföra ett sådan här förändring krävs att alla parter som vill åt samma 
riktning samarbetar. 

Därför vill vi lämna det öppet för Örebro SK att verka även för en lägre milsgräns, 
till exempel 20 mil, om det är vad andra fotbollsföreningar enats om. 

Som det ser ut idag påverkar TV-bolagen i stor utsträckning vilka dagar och tider 
som olika matcher spelas. TV-bolagen, och andra intressenter så som spelbolag, 
har ett ekonomiskt intresse i vilka lag som spelar på vilka dagar och detta intresse 
styr till stor del spelschemats upplägg. Våra svenska fotbollsföreningar, som ska 
arbeta för både sportens och supportrarnas bästa, har inte den makt vi önskar 
över när våra representationslag ska spela match. Men TV-bolagen är också 
beroende av något annat för att få sina sändningar att fungera. 

Nämligen publik. 

När reklam inför säsongsstart börjar rulla så är det alltid tillsammans med bilder 
på supportrar, tifon och känslor på läktare. 
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Hur stark blir egentligen produkten Allsvenskan/Superettan om bortasektionerna 
kontinuerligt står halvtomma? 

Vi anser därför att det också bör ligga i TV-bolagens intresse att möjliggöra att fler 
bortasupportrar är på plats. 

Det finns ytterligare en aspekt som vi anser skulle underlätta för alla parter. Det är 
att spelschemat för hela säsongen läggs direkt vid det första spelordningsmötet 
(detta hålls normalt i december året innan). 

Eftersom att UEFA och SVFF:s årsplan finns klar vid detta tillfälle så bör det inte 
innebära några större hinder för planering av SEF-ligorna. Vi motionärer är 
medvetna om att Europaspel kan påverka spelschemat och att det kan finnas 
behov för förändringar även efter att spelschemat fastställs. Målet bör dock ändå 
vara att majoriteten av alla omgångar planeras direkt. 

Vi yrkar på att Örebro SK aktivt ska verka för att avspark för matcher som spelas 
30 mil eller mer från bortalagets hemvist ska ske inom tidsramen lördag kl. 13:00 
till söndag kl. 16:00. 

Att Örebro SK ska samarbeta med alla relevanta parter som också verkar för 
liknande mål.  

Att Örebro SK aktivt ska verka för att SEF ska planera spelschemat för hela 
säsongen innan säsongsstart. 

 

Motionärerna: 

Örebro 2022-12-31 

Magnus Eriksson Malm 

Max Riipi 

David Jansson 

Benjamin Tärnqvist 

Martin Eriksson 

Alexander Rudin 

Oscar Hultqvist 

Alexander Lindgren 

Jesper Blom 

Albin Björnstad 

Elias Karlsson Bondeson 

Milton Alfredsson Heró 

Isac Källgren 
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Wille Heino 

Rikard Ullbrand 

 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen vill tacka för en väl utvecklad och resonerande motion. Styrelsen finner 
förslaget vettigt utformat. Inte bara vi som följer ÖSK njuter av våra trogna 
supportrars stöd vid samtliga bortamatcher. Vi noterar också bortaföljens 
betydelse för matchupplevelsen. Ett flertal aktörer är inblandade vi 
schemaläggningen av elitfotbollsmatcher, till exempel TV-rättighetsinnehavare 
och polis. Med den reservationen finner Styrelsen det lämpligt att ÖSK FK likt 
motionärernas yrkande verkar för schemaläggning enligt motionen. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 
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Motion 3 

 

Motion – Informera spelare och ledare om vår anrika historia. 

ÖSK Fotboll är en av Sveriges mest anrika klubbar med mycket historia trots få 
pokaler i skåpet. Klubbens existens närmar sig 115 år, där vi i år har ett jubileum 
då vår hemmaplan Eyravallen fyller 100 år. Att ha spelat på samma mark i snart 
100 år är det väldigt få klubbar, om ens någon, i dagens elitfotboll som kan säga. 
Spelare och ledare i ÖSK Fotboll bör veta vilken klubb man representerar och 
vilken stolthet det är att få bära den svartvita dressen, oavsett om man är befintlig 
eller ny in i klubben. Detta har det funnits en stor avsaknad och brist kring de 
senaste åren då det har varit mer fokus på individuella och egoistiska beslut, både 
på och utanför planen, snarare än det kollektiva och vad man faktiskt 
representerar. Är man en så anrik förening som ÖSK Fotboll är bör detta förmedlas 
tydligt till alla dess representanter. 

Med min motion vill jag att klubben inför varje tävlingssäsong ska ha som policy 
att genomgå en strukturerad och seriös presentation inför spelare och ledare vilka 
ÖSK Fotboll är, vad klubben står för, vilken historia vi har, vilka supportergrupper 
som finns och vad klubben betyder för vår stad. På ÖSK Fotbolls hemsida finns 
det tydligt strukturerat årtal för årtal vad vi som klubb genomgått och vad vi 
genomlidit. Utöver detta har vi våra historieböcker skrivna av Christer Blohm att 
hämta fakta och historier ifrån. Det ska vara varje individs ansvar, tillsammans 
med klubben, att veta vilken anrik klubb ÖSK Fotboll är, både på och utanför 
planen. Detta ska vara en uppgift som tas på ett seriöst sätt från alla som 
representerar ÖSK Fotboll. När denna presentation sedan är genomförd bör detta 
uppmärksammas tydligt i sociala medier och intervjuer med spelare bör också 
göras för att ge dom en förståelse att detta är en seriös uppgift. 

Därför yrkar jag att klubben, med hjälp av supportrar och den historia som finns 
nedskriven, tar fram en tydlig presentation för vad ÖSK Fotboll som klubb är och 
vilken historia vi har för att sedan presentera det inför spelare och ledare under 
försäsongen inför tävlingssäsongen. Detta är något som inte bara ska ske nu utan 
i all evig framtid som vår klubb existerar och dokumenteras för varje gång det äger 
rum. 

2022-12-30 

Alexander Lindgren 

 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen vill tacka för en väl utvecklad och resonerande motion. Vi finner att 
yrkandet om att ta fram och genomföra en sådan presentation är en väl passande 
uppgift för arbetsgruppen "Stolthet, hjärta och passion" att ansvara för och föreslår 
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därmed att Styrelsen ger arbetsgruppen i uppdrag att tillse att yrkandet i motionen 
genomförs, med bistånd från Styrelse och kansli. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 


