
Motion	  till	  IF	  Brommapojkarnas	  årsmöte	  2018	  

Putte	  Salminen,	  ordförande	  i	  Bromma	  Support	  
Hans	  Gustafsson,	  kassör	  i	  Bromma	  Support	  

	  

Bakgrund:	  

Det	  har	  kommit	  till	  vår	  kännedom	  att	  styrelsen	  önskar	  byta	  namn	  på	  IF	  Brommapojkarna	  till	  IF	  BP.	  Vi	  
delar	  inte	  styrelsens	  analys	  i	  namnfrågan	  och	  anser	  att	  andra	  alternativ	  än	  det	  föreslagna	  inte	  har	  
getts	  den	  tid	  en	  fråga	  med	  ett	  sådant	  starkt	  symbolvärde	  kräver.	  	  Styrelsens	  förslag	  är	  historielöst	  
och	  har	  en	  haltande	  motivering.	  Styrelsen	  i	  Bromma	  Support	  står	  bakom	  nedanstående	  förslag.	  Dock	  
är	  det	  vi	  två	  som	  individer	  och	  medlemmar	  i	  IF	  Brommapojkarna	  som	  väcker	  motionen.	  

Klubbmärket:	  

Vi	  anser	  att	  det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  det	  ursprungliga	  och	  mycket	  vackra	  klubbmärket	  lämnas	  intakt	  i	  
största	  möjliga	  mån	  och	  vid	  ev.	  namnändring	  att	  ordet	  BP	  harmonieras	  in	  utan	  att	  igenkänningen	  i	  
originalet	  går	  förlorad.	  Exempelvis	  genom	  att	  B	  och	  P	  vävs	  in	  i	  handslaget.	  

Förslag	  på	  bordläggning:	  

Vi	  yrkar	  i	  första	  hand	  att	  namnfrågan	  ska	  bordläggas	  till	  årsmötet	  2019.	  

Förslag	  på	  namnbyte:	  

Vi	  är	  självfallet	  för	  jämlikhet.	  Vi	  är	  också	  för	  att	  IF	  Brommapojkarna	  tar	  ordentlig	  sats	  för	  att	  bli	  en	  
elitklubb	  på	  vuxennivå	  för	  tjejer	  och	  killar.	  Om	  styrelsens	  och	  marknadskommitténs	  analys	  är	  att	  det	  
är	  svårt	  att	  uppnå	  om	  ordet	  pojkar	  finns	  i	  föreningsnamnet	  får	  man	  respektera	  det,	  även	  om	  det	  
skaver	  i	  tankebanan.	  IF	  Brommapojkarna	  är	  en	  fin	  förening	  som	  är	  75	  år	  gammal	  och	  namnet	  
Brommapojkarna	  är	  vida	  känt	  och	  respekterat	  både	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  Därtill	  är	  föreningen	  
trots	  namnet	  förmodligen	  landets	  största	  flickfotbollsförening.	  

Förkortningen	  BP	  är	  fonetiskt	  könsneutralt	  och	  sedan	  länge	  inarbetat	  hos	  varje	  BP:it.	  Därför	  yrkar	  vi	  i	  
andra	  hand	  att	  namnet	  ändras	  till	  BP	  IF	  Brommapojkarna.	  På	  så	  vis	  får	  vi	  ett	  namn	  som	  fullt	  ut	  
respekterar	  historien	  och	  som	  samtidigt	  ger	  föreningen	  alla	  möjligheter	  att	  bygga	  vidare	  på	  en	  
modern	  värdegrund	  och	  uppnå	  såväl	  sportsliga	  som	  marknadsmässiga	  framgångar,	  oavsett	  om	  det	  är	  
en	  kille	  eller	  en	  tjej	  som	  står	  för	  målen.	  

Sammanfattning:	  

Putte	  Salminen	  och	  Hans	  Gustafsson	  yrkar	  

1.	  att	  årsmötet	  ska	  bordlägga	  namnfrågan	  till	  årsmötet	  2019	  

2.	  att,	  om	  namnfrågan	  inte	  bordläggs,	  föreningens	  namn	  ska	  ändras	  till	  BP	  IF	  Brommapojkarna.	  

	  

Stockholm	  den	  21	  januari	  2018.	  


