
MOTION TILL IF BROMMAPOJKARNAS ORDINARIE ÅRSMÖTE 2019 

FÖRSLAG OM NAMNBYTE TILL IF BP 

Frågan kring ett eventuellt namnbyte var uppe på föreningens årsmöte 2018 och röstades 

då ner med siffrorna 37-29. Då det enligt min mening kan tyckas märkligt att endast 66 

personer skall avgöra denna viktig fråga, och där färre än 1 promille av föreningens aktiva 

medlemmar röstade ner motionen, så vill jag härmed föra fram samma fråga till 

föreningens ordinarie årsmöte 2019.  

Förslag 

Föreslås härmed att föreningen byter namn till IF BP. 

 

Bakgrund 

IF Brommapojkarna bildades 1942. Då, i mitten på 40-talet, var namnet säkerligen väl lämpat 
för ett Sverige som ganska nyligen hade infört rösträtt för kvinnor och för ett Sverige som 
ansåg att endast ”pojkar” borde spela fotboll.  

Men detta är över 75 år sedan. Sedan dess har Riksidrottsförbundet beslutat att det är 
förbjudet att döpa en idrottsförening med ett namn som kan anses vara diskriminerande, 
tex där namnet innehåller ordet ”pojkar”. Idag skulle vårt nuvarande namn alltså inte 
godkännas av RF.  

Vår fantastiska fotbollsförening har sedan 70-talet lyckats bygga upp en väldigt fin flick- och 
damsektion innehållandes runt 1000 st fotbollsspelande tjejer, vilket utgör ca 25 % av de 
aktiva fotbollsspelarna.  

 

Argument för ett namnbyte 

Argumenten för ett namnbyte är många men enklast är nog att helt enkelt hänvisa till 
logiken: varför skall 1000 stycken fotbollsspelande tjejer kallas för ”pojkar”? Det finns 
egentligen inget logiskt svar på detta förutom att detta är föreningens namn sedan 1942. 



Och såklart finns det ett historiskt värde i att ha det namn man alltid har haft men det är 
också viktigt för en förening som Brommapojkarna att visa vägen för alla andra.  

Vi har här ett gyllene tillfälle att symboliskt visa vad vi står för. Vi står för jämställdhet, vi står 
för icke-diskriminering. Detta är Brommapojkarnas värdegrund. Vi står för att alla skall känna 
sig välkomna och inkluderade. Även vad gäller vår viktigaste markör: vårt klubbnamn.  

Ett annat argument är givetvis att namnet är diskriminerande och att det, som angivits ovan, 
idag inte skulle godkännas av Riksidrottsförbundet. Detta självt borde vara själ nog för en 
förening som Brommapojkarna att symboliskt vilja visa vad vi står för. 

 

Varför ”IF BP”? 

Även här finns det en uppenbar logik: vi kallas i folkmun för ”BP”, både internt i föreningen 
och externt i fotbollssverige. Det känns därför logiskt att byta namn till ”BP” eftersom alla 
ändå kallar föreningen för just detta. Vi behåller därmed lite av vår historia, eftersom ”BP” 
även framöver kommer att symbolisera det ursprungliga namnet, dvs Brommapojkarna.  

 

Implementering av ett namnbyte 

Föreslås vidare att de praktikaliteter och eventuell formalia som ett namnbyte medför skall 
hanteras löpande av föreningens Styrelse, Marknadskommitté och Sportkontor. 

Inför Styrelsens motion i samma ärende på det förra årsmötet (2018), hade det inhämtats 
ett förhandsbesked från SvFF som bifallit en namnändring till IF BP. Styrelsen gjorde även då 
en bedömning att det ej heller finns några immaterialrättsliga hinder mot ett namnbyte. 
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