
Motion till IF Elfsborgs årsmöte 2019-03-13 

Elitsatsning damfotboll 

Vi har tagit del av utredningen Damlag i Elfsborg gjord av Västra Götalands 
Idrottsförbund som IF Elfsborg beställt. 

Vi vill med denna motion föreslå att årsmötet beslutar att IF Elfsborg inför säsongen 
2020 övertar en annan förenings division 1 plats i seriesystemet. 

Motiven för IF Elfsborgs satsning på damfotboll ska vara: 

• Vi vill utveckla Elfsborgs satsning Vi Tillsammans att omfatta även damfotboll 

• Vi vill verka för jämlika förutsättningar för kvinnor och mäns idrottande, oavsett 
bakgrund, såväl på nationell nivå som i Boråsregionen. 

• Vi ska vara ett elitlag för tjejer i Boråsregionen som har en organisation och ett 
upplägg i framkant.  

• Detta är en satsning i tiden, som både fotbollsintresserade, Borås Stad och 
näringsliv/sponsorer förväntar sig. 

• Fördelarna med en satsning i division ett överväger med råge eventuella nackdelar. 
Det visar att Elfsborg menar allvar med satsningen. Det skapar ett mervärde för 
sponsorer, Borås Stad och Boråsregionen att ha två elitlag och och gör det enklare 
för Elfsborg att öka sina intäkter. Det kommer att skapa ett starkare intresse för 
Elfsborg som förening. 

Målet med satsningen bör vara: 

• År 2028 ska förutsättningarna för fotboll i Sverige vara samma för tjejer och killar. 
Borås ska leda den utvecklingen. 

• Tjejer ska kunna spela elitfotboll i Boråsregionen. År 2020 i division 1, År 2022 i 
Elitettan, senast År 2028 i Damallsvenskan. 

• Boråsregionens invånare ska kunna se elitfotboll i sin närhet. Vi ska i serien ha 500 
personer (2020) respektive 1000 personer (2022) i publiken. 

• Vi vill ge förutsättningar för tjejer att satsa på sin karriär. 2022 ska 90 % av alla 
tjejer på elitnivå i Boråsregionen spela i vårt lag. 

• Skapa intresse och samla alla damfotbollsintresserade i Boråsregionen. År 2022 har 
vi 2000 följare på Facebook. 

• Borås ska vara ett centrum för damfotboll med föreläsare, utbildningar mm.  

Om årsmötet beslutar enligt denna motion föreslås att styrelsen får i uppdrag att 
förhandla med div 1 klubbarna i Borås om övertagande av deras plats i seriesystemet. 
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