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Bakgrund



•  Förslag och kommentarer från föreningens medlemmar och övriga 
intressenter, i ökad utsträckning

•  En allt viktigare dimension för föreningens existerande 
samarbetspartners

•  Konstaterande att föreningen har en bit kvar i jämställdhetsarbetet

Namnfrågan har aktualiserats under senare tid 
i flera olika sammanhang



Kommentarer och förslag från föreningens 
medlemmar och övriga intressenter

“De nästa 75 åren kan väl klubben heta Brommaflickorna”

“Snälla styrelsen, kan ni inte byta namn till Brommapojkarnaochflickorna”

“Alla ni män som alltid säger att tjejerna inte bryr sig - vad tror ni herrarna eller 
pojklagen skulle tycka om att heta Brommaflickorna?”

“Klubben borde bara heta BP, som den ändå alltid kallas”

“Det blir lättare att etablera oss som allsvenskt herrlag om vi inte heter “pojkarna”

“När	  vi	  är	  på	  cuper	  får	  vi	  all0d	  förklara	  a4	  klubben	  också	  har	  flicklag”	  

“Det förstår ni väl att vi inte vill kallas “pojkar – vi är ju tjejer”



En viktig dimension för föreningens 
existerande samarbetspartners

1 miljon kr i extra sponsring kopplat till vår jämställdhetssatsning.
Samtliga sponsorer frågar om namnet.



Jämställdhetsanalys framtagen av FairPay under 2017 visar att vi har 
en bit kvar i jämställdhetsarbetet avseende tex:

•  Resursfördelning
•  Träningstider
•  Attityder
•  Namnet som symbol

Konstaterande att föreningen har en bit kvar 
i jämställdhetsarbetet



Styrelsens roll & uppdrag



Styrelsens roll & uppdrag

 

Styrelsen har ett tydligt uppdrag definierat i våra stadgar:

”§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – 
inom ramen för RF:s vederbörande SF:s och dessa stadgar – verka 
för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas 
intressen.”

Under rubriken Ändamål i föreningens stadgar står även
”Föreningen skall också verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att 
jämställdhet nås mellan kvinnor och män samt att ungdomar ingår.”



Styrelsens roll & uppdrag

 
Utifrån vår värdegrund och de kommentarer och förslag som på 
senare tid tag del av kring ett namnbyte, gav styrelsen 
marknadskommittén i juni i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
ett namnbyte till IF BP.



Beskrivning av processen
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En enhällig styrelse 
ger MK i uppdrag att 
göra en inledande 

analys för att 
klargöra 

övergripande 
förutsättningar för 

ett namnbyte.

En enhällig styrelse 
fattar beslut om att 
frågan skall drivas 

vidare av MK.

Beskrivning av processen

1. Inledande analys

Immaterialrättsliga förutsättningar:
Varumärket är registrerad av oljebolaget 

BP. 

Efter kontakt med BP har vi fått besked om 
att det inte utgör något varumärkesintrång 
om vi genomför ett formellt namnbyte till IF 

BP.

SvFFs namnpolicy: 
Via förhandsbeskedet från SvFF har vi fått 
besked att namnbyte till IF BP kommer att 

godkännas av dem.
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T	   En enhällig styrelse 
fattar formellt beslut 

om att via 
motionsförfarande 

föreslå namnändring 
till årsstämman.

3. Formell 
beslutsprocess

Motion distribueras 
till medlemmarna 
inför årsstämman.

2. Detaljerad analys

Medlemmarnas synpunkter:
Marknadskommittén har inhämtat 

synpunkter från olika 
intressegrupperingar inom föreningen 

för att skapa ett så brett 
beslutsunderlag som möjligt till 

styrelsen.

Kostnadsuppskattning:
Marknadskommittén gör en grov 

uppskattning av vad ett namnbyte 
skulle kosta. Bedömningen är att 
kostnaderna är mkt begränsade.

Förslag och 
kommentarer 

från medlemmar

Extra 
medlemsmöte

ÅrsstämmaMotion
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Synpunkter från olika 
intressegrupper



Synpunkter från olika intressentgrupper

. 
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Medlemmar	  –	  Extra	  medlemsmöte,	  webb,	  sociala	  medier	  och	  
nyhetsbrev.	  	  
•  Övervägande	  posi0v	  respons.	  Vi	  uppfa4as	  som	  en	  

inkluderande	  och	  modern	  förening.	  
•  En	  vik0g	  symbol	  för	  vårt	  jämställdhetsarbete.	  
•  Vi	  kallas	  redan	  för	  BP	  idag.	  

Ungdomsledare	  –	  Åldersgruppsträffar	  	  
•  Övervägande	  posi0v	  respons.	  
•  Genom	  namnbytet	  uppfa4as	  vi	  som	  moderna	  och	  

inkluderande.	  	  
•  Fokus	  på	  verksamheten	  vik0gt.	  

Sportkontoret	  –	  Löpande	  dialog.	  
•  Övervägande	  posi0v	  inställning.	  
•  Namnbytet	  underlä4ar	  för	  införsäljning	  hos	  sponsorer	  och	  

vi	  uppfa4as	  som	  en	  inkluderande	  förening.	  

BP’s	  Vänner	  –	  Deltog	  på	  medlemsmöte,	  separat	  möte	  
•  Varför	  byta?	  
•  Respekt	  0ll	  grundarna	  och	  vår	  historia?	  

RepresentaEonslag	  Herr	  –	  GSM	  talesperson.	  
•  Klubben	  går	  igenom	  en	  mycket	  posi0v	  förändringsprocess	  
•  E4	  namnbyte	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  en	  sådan	  process	  
•  Inga	  kons0gheter	  i	  a4	  byta	  namn	  

RepresentaEonslag	  Dam	  –	  Löpande	  dialog.	  
•  Posi0va.	  	  
•  Vik0gt	  symbolvärde,	  även	  om	  helheten	  i	  

jämställdhetsarbete	  är	  vik0gast.	  

Bromma	  Support	  –	  Möte	  med	  delar	  av	  styrelsen.	  
•  I	  huvudsak	  nega0va	  0ll	  förslaget	  och	  beslutsprocessen.	  
•  Vik0gt	  med	  a4	  skapa	  mening	  i	  ”BP”	  vid	  e4	  eventuellt	  byte.	  

Fair	  Pay	  –	  jämställdhetsanalys.	  
•  Analysen	  visar	  visar	  a4	  vi	  har	  en	  bit	  kvar	  inom	  

jämställdhetsarbetet	  och	  a4	  Brommapojkarna	  är	  inte	  e4	  
inkluderande	  namn.	  	  

	  

Sponsorer	  –	  Löpande	  dialog.	  
•  Uteslutande	  posi0va	  0ll	  e4	  namnbyte.	  



"BP befinner sig på en, för svensk fotboll, 
unik förändringsresa. För att kunna ta riktiga kliv in i 
framtiden behöver BP ha modet att tänka nytt. Det 
handlar om trovärdighet, relevans och att inkludera 

alla människor oavsett kön – även i namnet".
	  

Isabelle	  Widmark,	  ordförande	  FairPay	  

Synpunkter från olika intressentgrupper



“Jämställdhet är framtiden och BP ligger långt 
fram, om inte längst fram inom detta område, 

vilket är så viktigt för Nike” 
Tomas Antonelius, Europachef Nike Football. 17 säsonger i BP

Synpunkter från olika intressentgrupper



“Det finns tre saker man aldrig ändrar; namnet, 
färgerna och klubbmärket”.

Medlem i klubben 

Synpunkter från olika intressentgrupper



Klubbar som bytt namn genom åren



Styrelsens överväganden 
och rekommendation



Överväganden för och emot ett namnbyte
Fördelar:	  
-‐  E4	  neutralt	  namn	  upplevs	  som	  inkluderande	  för	  alla	  spelare,	  ledare	  och	  

anhöriga	  i	  föreningen	  
-‐  E4	  neutralt	  namn	  ligger	  i	  linje	  med	  vår	  (jämställda)	  vision	  och	  våra	  värderingar	  
-‐  Föreningsnamnet	  upplevs	  som	  jämställt	  bland	  föreningens	  samarbetspartners	  

och	  övriga	  intressenter	  
-‐  Föreningen	  kallas	  redan	  för	  BP	  
-‐  BP	  kommer	  a4	  ha	  möjlighet	  a4	  leda	  utvecklingen	  för	  en	  jämställd	  fotboll	  
-‐  Namnet	  Brommapojkarna	  hade	  ej	  godkänts	  idag	  av	  Svenska	  fotbollförbundet	  

Nackdelar:	  
-‐  Kan	  upplevas	  som	  respektlöst	  mot	  grundarna	  och	  historien	  
-‐  Brommapojkarna	  är	  e4	  starkt	  och	  inarbetat	  varumärke	  



Styrelsens rekommendation

 

Föreningens verksamhet består till 95% av vår barn & 
ungdomsverksamhet (ca 4.000 spelare med föräldrar och ledare). Det 
är bland dessa medlemmar frågan har haft störst intresse.

Det är rösträttsberättigade medlemmar (knapp 300) som beslutar i 
frågan på årsmötet. Den största delen av föreningen och som tycker 
mest i namnfrågan ej är röstberättigade då de är omyndiga.

Styrelsen har ett stort ansvar att företräda samtliga medlemmars 
intressen, och har därför lett processen kring "namnfrågan", där 
styrelsen har en egen och tydligt kommunicerad uppfattning i frågan, 
alla aspekter inkluderade, genom framlagd motion.



Styrelsen föreslår att föreningen byter namn från IF Brommapojkarna 
till IF BP, utifrån utgångspunkten att vårt namn bör reflektera vår 
värdegrund där alla medlemmar skall känna sig välkomna och 
inkluderade.

Styrelsen har inhämtat förhandsbesked från SvFF som bifallit 
förfrågan om en eventuell namnändring till IF BP. Vidare bedömer 
styrelsen att det ej heller finns några immaterialrättsliga hinder för 
detta namnbyte.
 
	  

Styrelsens rekommendation



Frågestund



Så här kan skölden se ut 


