
 

 

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG nr 2   
Motion 1, 2 och 3 gällande namnfrågan 
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. Bakgrunden till styrelsens förslag var behovet av en 
könsneutral och kommunikativt inkluderande benämning av föreningens verksamhet. 
Förslaget att ändra namn hade föregåtts av en analys av de rättsliga, föreningsprincipiella 
samt kommersiella förutsättningarna samt att en intern process med involvering av 
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 2018 beslutades att avslå styrelsens förslag. 
 
Nuläget 
 
Styrelsen kan konstatera att det till årsmötet den 19 februari 2019 finns tre motioner i 
samma ärende: 
 

- Motion nr 1 föreslår, att föreningen byter namn till IF BP. 
- Motion nr 2, föreslår att namnet IF Brommapojkarna bevaras och att förkortningen 

BP kan användas i dagligt tal. 
- Motion nr 3, föreslår att det registrerade namnet IF Brommapojkarna består och att 

föreningen kommunikativt använder BP. 
 
Styrelsen yttrade sig med anledning av ovanstående motioner samt lämnade sitt förslag 
den 23 januari 2019. Parallellt tog styrelsen initiativ till dialog med motionärerna. Styrelsen 
kunde (per den 15 februari) konstatera att motionärerna avser att få sina motioner 
behandlade på kommande årsmöte. Mot bakgrund av motionärernas vitt skilda uppfattning 
i frågan beslutade styrelsen därför att återuppta behandlingen av samtliga motioner och 
lämnar därför här ett nytt yttrande och förslag. 
 
Styrelsen har återigen behandlat de tre motionerna och lämnar här sitt yttrande: 
 
- Ett årsmötesbeslut i enlighet med motion nr 1 innebär en stadgeändring. Ett beslut i 

enlighet med denna motion kräver en kvalificerad majoritet på årsmötet, dvs 2/3. 
Styrelsen vill göra årsmötet uppmärksam på att i de fall årsmötet beslutar i enlighet med 
motion 1 kommer en stegvis implementering behöva genomföras. 
 

- Ett årsmötesbeslut i enlighet med motion nr 2 tolkar styrelsen som oförändrat i 
jämförelse med idag, dvs det registrerade namnet är IF Brommapojkarna och vi 
fortsätter att använda BP i dagligt tal. Detta förslag innebär inte någon stadgeändring, 
dvs ett majoritetsbeslut krävs.  
 



 

 

- Ett årsmötesbeslut i enlighet med motion nr 3 innebär att det registrerade namnet IF 
Brommapojkarna består och att föreningen kommunikativt använder namnet BP.  
Styrelsens tolkning av motionen är därmed att vi i föreningens interna och externa 
kommunikation och marknadsföring kan förstärka och etablera namnet BP. Motionens 
förslag utesluter inte att varje enskild medlem kan använda det namn man själv väljer. 
Detta förslag innebär således inte någon stadgeändring, dvs ett majoritetsbeslut krävs 
på årsmötet. 
 

- Styrelsen vill särskilt belysa att i dialogen med motionärerna framkommer det att man 
känner och vill ta ansvar för denna fråga samt att man vill bidra till en fortsatt utveckling i 
god anda. 
 

Styrelsens sammanlagda bedömning är att föreningen behöver komma vidare i 
denna fråga och föreslår därför följande: 
 
- Det registrerade namnet IF Brommapojkarna består, dvs ingen stadgeändring. 
- Namnet BP är sedan många år ett etablerat namn. BP som kommunikativt namn kan 

förstärkas ytterligare, vilket kan ske genom ett utvecklingsarbete.  
- Det finns en potential för föreningen i sin helhet med att använda BP ännu mer i 

föreningens externa kommunikation, i relationen med medlemmar, samarbetspartners/ 
sponsorer samt i kontakten med media och samhället i övrigt. Detta ligger i linje med 
den bedömning styrelsen ursprungligen gjorde. 

- Det finns en möjlighet med att utveckla föreningens varumärkesplattform, inkluderat den 
grafiska profilen, i syfte att etablera det kommunikativa namnet BP på ett mer kraftfullt 
och tydligt sätt.  

- Ett utvecklingsarbete i linje med ovanstående kan inledas efter årsmötet. Med respekt 
för de olika frågor som kommer att väckas, i och med detta utvecklingsarbete, är en 
förutsättning att det sker systematiskt och under en lång övergångsperiod. 

- Styrelsen utser en projektgrupp som får uppdraget att leda arbetsprocessen. 
- Medlemmarna kan förvänta sig att hållas regelbundet informerade med inbjudan till 

dialog, samverkan och ett extra årsmöte i höst.  
- I de sammanhang som det registrerade namnet IF Brommapojkarna måste användas 

kommer det att fortsätta användas. Ett exempel som behöver utredas vidare är t ex 
namnet i relation till cuper, seriespel och tabeller. Jämförbara namn och kommunikativa 
benämningar att utreda är t ex GAIS (Göteborgs Atlet- och Idrottssällskap) och AIK 
(Allmänna Idrottsklubben). 
 

 
Styrelsen föreslår således årsmötet 
 
att ge styrelsen i uppdrag att etablera namnet BP som föreningens kommunikativa 

namn i enlighet med förslaget i motion 3; och  
att styrelsen får i uppdrag att ta fram en varumärkesplattform, inkluderat grafisk 

profilmanual, för IF Brommapojkarna och BP att presentera på ett extra årsmöte 
oktober 2019; och 

att utvecklingsarbetet sker i dialog och samverkan med medlemmarna; samt  
att  motion 1, 2 och 3 därmed får anses besvarade. 


