
 

 

 
STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG 
 
Motion: Förslag om namnbyte till IF BP 
IF Brommapojkarnas årsmöte den 19 februari 2019 
 
 
Bakgrund 
 
Inför årsmötet 2018 presenterade styrelsen ett förslag om att ändra föreningens namn 
från IF Brommapojkarna till IF BP. Förslaget att ändra namn hade föregåtts av en grundlig 
analys av de rättsliga, föreningsprincipiella samt kommersiella förutsättningarna samt att 
en intern process med involvering av ett stort antal medlemmar och intressegrupperingar 
inom BP genomförts.  
 
Processen visade a) att ett byte var juridiskt och därmed teoretiskt möjligt och b) att 
många av föreningens medlemmar var positiva till en sådan ändring, men att det också 
fanns andra som var emot. På årsmötet som sedan följde beslutade en majoritet av 
föreningens röstberättigade medlemmar att avslå styrelsens förslag. 
 
Styrelsen kan nu konstatera att det finns ett intresse att återigen pröva frågan om en 
namnändring i enlighet med motionärens förslag.  
 
Styrelsen har behandlat motionen och lämnar här sitt yttrande: 
 
- Frågan väcker engagemang. Styrelsen kan konstatera att det finns en polarisering i 

namnfrågan och styrelsen ser som sitt ansvar och skyldighet att lyssna till och 
representera alla medlemmar, såväl röstberättigade som icke röstberättigade. 
Styrelsens slutsats är att det i dagsläget finns en allt för diversifierad uppfattning i 
frågan, vilket gör att det finns en risk att namnfrågan leder till interna konflikter som 
kommer få konsekvenser i verksamheten. Styrelsens roll är att hålla ihop föreningen 
och leda föreningen mot fortsatta framgångar samt att i möjligaste mån undanröja 
risker för interna konflikter och splittring. 
 

- En namnändring innebär en förändring av föreningens stadgar. Styrelsen har inte 
arbetat med frågan under det senaste året men kan konstatera att i sak har styrelsen 
ingen annan åsikt än för ett år sedan. Av respekt för frågans karaktär och dignitet anser 
styrelsen att innan en så strategisk fråga ska behandlas av årsmötet behöver det 
föregås av en intern process och medlemsdialog. Under det senaste året har en sådan 
process inte skett. 

 
- Detta är en fråga som behöver behandlas juridiskt korrekt. De juridiska analyser som 

genomfördes inför årsmötet 2018 behöver uppdateras och analyseras innan en fråga av 
denna karaktär överlåts till ett årsmöte. En namnändring får, under en övergångsperiod, 
också praktiska och ekonomiska konsekvenser. Styrelsen vill uppmärksamma årsmötet 
om att en konsekvensanalys av namnändring 2019 ej ingår i verksamhetsplan eller 
budget 2019. 
 

 
 



 

 

Framåtriktat 
 
Mot bakgrund av motionärens förslag har styrelsen ett ansvar att ta ledarskapet i denna 
fråga. Med detta menar styrelsen att a) initiera och leda en bred dialogprocess under 
2019 samt att b) utreda och analysera nu gällande förutsättningar för ett namnbyte. 
Styrelsen vill därför föreslå årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att initiera och leda detta 
arbete med målet att återkomma till årsmötet 2020.  
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
 
att med anledning av motionen uppdra till styrelsen att tillsätta en rådgivande 

arbetsgrupp som får uppdraget att under 2019 genomföra en bred dialogprocess 
bland föreningens medlemmar avseende namnfrågan; och 

att ge styrelsen i uppdrag att, efter styrelsens analys av förutsättningarna för en 
namnändring samt den genomförda dialogprocessen, återkomma till årsmötet 
2020; samt 

att motionen därmed får anses besvarad. 
 
 


