VSK FOTBOLL
Iver Arena

Bilaga 3
Motion till VSK Fotbolls årsmöte 2022

Förslag om att utöka ungdoms- och juniorverksamheten med breddlag
Bakgrund
I föreningsstadgarnas ändamålsparagraf anges att ”VSK Fotboll skall satsa på en bred ungdomsoch juniorverksamhet”. Idag lever föreningen upp till denna föresats till och med det kalenderår
spelarna fyller 14 år. Därefter bedrivs endast elitförberedande verksamhet i Akademiens fyra lag
(P15, P16, P17, P19). Spelarna i dessa lag rekryteras efter ett särskilt förfarande och endast en
mindre del har sin bakgrund i VSK Fotbolls egna ungdomslag.
Det innebär att den absoluta majoriteteten av spelarna i varje årskull – varav många har spelat i
VSK sedan fotbollslekis – tvingas lämna föreningen efter det kalenderår då de fyller 14.
Att Akademien gör ett urval och koncentrerar sina utbildningsresurser till de spelare som anses
ha störst utvecklingspotential är okontroversiellt i en elitklubb som VSK Fotboll. Det finns dock
mycket att vinna på att föreningen utökar ungdoms- och juniorverksamheten med breddlag:
- Genom att erbjuda fler ungdomar en gedigen fotbollsutbildning och en meningsfull och
hälsosam fritidssysselsättning ökar föreningen sitt sociala ansvarstagande.
- Chansen att fler ungdomsspelare förblir aktiva ökar om de får fortsätta spela med flertalet av
sina lagkamrater och slipper söka sig till en ny förening.
- Risken att föreningen går miste om blivande elitspelare som utvecklas sent minskar.
- Banden till föreningen och de grönvita färgerna förblir intakta också efter 14 års ålder. Det är
viktigt för ungdomarnas identitet samt, inte minst, för återväxten av supportrar och framtida
funktionärer och ledare. VSK Fotboll behöver fler, inte färre, stolta ambassadörer.
Att det är fullt möjligt att på framgångsrikt sätt samtidigt organisera elitförberedande
akademilag och breddlag kan exempelvis illustreras med IF Brommapojkarnas imponerande
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ungdoms- och juniorverksamhet. Som argument för att VSK Fotboll hittills har valt en annan väg
brukar kostnader och relationen till andra klubbar i Västerås anges.
Det är därför angeläget att den förändring som här föreslås genomförs på ett ansvarsfullt sätt
och föregås av tillräckligt med tid för både interna förberedelser och förtroendeskapande
information inom Västerås fotbollsallians.

Förslag:
Mot bakgrund av det ovanstående föreslår jag att årsmötet beslutar
att VSK Fotboll senast från och med den 1 januari 2024 ska ha breddlag i sin ungdoms- och
juniorverksamhet.
att styrelsen ges i uppdrag att vid nästa ordinarie årsmöte presentera en plan för att utöka
föreningens ungdoms- och juniorverksamhet med breddlag.

Fredrik Persson-Lahusen, livstidsmedlem
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Bilaga 3:1
Styrelsens svar på inkommen motion

Förslag om att utöka ungdoms- och juniorverksamheten med breddlag
Motion kom in den 28 februari 2022, inom ramen för stadgarnas tre veckor innan årsmötet, av
medlem Fredrik Persson-Lahusen.
Sedan årsmötet 2021 har styrelsen gjort en utredning om ett utökat antal ungdomslag i VSK Fotboll.
Eftersom motionen vill att vi gör just en sådan utredning delar vi med oss av de slutsatser vi har
gjort. Därefter anger vi styrelsens svar på motionens två ansatser.
Utredning om eventuell breddverksamhet i åldrarna 15 till 19 år.

Bakgrund
Under årsmötet 2021 diskuterades eventuell breddverksamhet. Utifrån den diskussionen tog
styrelsen på sig att under 2021 utreda om eventuell breddverksamhet i åldrarna 15 till 19 år. I klartext
handlade det om VSK Fotboll har möjlighet att bedriva verksamhet även för de ungdomar som inte
tar plats i de lag vi har inom ramen för akademin.
Nedan följer de för- och nackdelar vi identifierade med att bredda vår verksamhet ytterligare.

Fördelar
•
•
•
•
•
•

Fler spelare stannar i VSK Fotboll längre
Ökat antal medlemmar
Färre spelare riskerar att sluta med fotboll
Fler som potentiellt engagerar sig i verksamheten
Ett bra värdegrundsarbete utifrån inkludering och socialt ansvarstagande
Fler personer som representerar VSK Fotboll, sprider varumärket
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Nackdelar
Bryter överenskommelse med Fotbollsalliansen
Överenskommelsen med Fotbollsalliansen bygger på att VSK Fotboll inte konkurrerar med andra
lags breddverksamhet när spelarna fyller 15 år. Har vi fler lag påverkar det andra klubbars möjlighet
till både bredd- och spetsverksamhet. Synen på VSK Fotboll som en klubb som bidrar kan eventuellt
vändas till att vara en som snarare urholkar.
Den grönvita tråden blir möjligtvis inte lika stringent
Utbildningsplanerna för våra spelare i lägre åldrar upp till akademin är en väl uttänkt och nu
etablerade idé som förbereder våra spelare för akademinivå. Vi vill förstås ha så många spelare från
egna led som möjligt i vår akademi. Därför har vi arvoderade tränare från 12 års ålder som inte
kommer från föräldraleden. På de ledarna ställer vi krav utifrån den utbildningsplan som är
fastställd. Det kan självklart vara föräldrar som har varit tränare fram till nu och vill fortsätta med
relevant utbildningsnivå.

Vad skulle det innebära för en breddverksamhet? Kan vi ställa samma krav på breddlagen? Behöver
ledare i de lagen också vara arvoderade för att vi ska kunna ställa samma krav på dem? Eller ska vi
frångå vår kvalitetssträvan?
Kostnad kopplad till kvalitets- och kravspecifikationer
Utifrån ambitioner sätts också en prislapp kopplad till spelarutbildningen, ledare, serietillhörighet,
resor, utrustning med mera. Alla val påverkar kostnaderna för lagen. Att ha samma deltagaravgift
som akademin för eventuella breddlag är inte rimligt. Därför kan de heller inte förvänta sig samma
materiella standard och annat som kommer med akademiavgiften.

Hur hanteras det när en akademispelare umgås privat med en breddspelare? Ställer det till problem
inom klubben och utåt när vi pratar varumärke, att vi gör skillnad på våra medlemmar. Det är svårt
att förutse vad en breddverksamhet kan ge för konsekvenser på andra sätt än att vi ger utrymme
för fler att spela i klubben högre upp i åldrarna.
Blir breddverksamheten uppfattat som ett B-lag?
Vi är mer oroliga för hur seriöst en breddsatsning kan uppfattas än hur de sportsliga kvaliteterna
bedöms. Vad händer om breddverksamheten inte följer den grönvita tråden? Lagen kommer inte att
ha samma resurser och träningstillfällen samt som tidigare angetts, tillgång till material. Risken finns
att det blir en ”fristående” del som kanske inte kommer att känna sig inkluderade och en del av
klubben.
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För få antal spelare som är 13 till 14 år
Idag har vi mellan 20 och 30 barn per kull i åldrarna 13 och 14 år på pojksidan. Ännu färre på
flicksidan. Det är för få för att täcka både att fylla på upp till akademin och fylla breddlag. Det
innebär alltså att vi skulle behöva rekrytera både till våra breddlag och akademin det år spelarna
fyller 15 år. Det kan också innebära att lag i regionen potentiellt kan bli utarmade, med följden att
det blir färre lag som motståndare.
Redan ansträngd organisation och resurstillgång
VSK Fotboll har de senaste åren av ekonomiska skäl drastiskt minskat den avlönade organisationen.
Ett bygge av en mer hållbar organisation har påbörjats. Klubben har dock en fortsatt slimmad
organisation och en utökning av verksamheten skulle medföra en belastning som tar resurser från
andra delar.

Redan idag är det svårt att fördela resurser, plantider, förråd och omklädningsrum. Det finns inte
utrymme för ännu mer konkurrens inom organisationen.

Styrelsens slutsats från utredningen 2021
VSK Fotboll har undersökt möjligheten att utöka verksamheten för åldrarna 15 till 19 år. En
verksamhet präglad av bredd snarare än elitförberedande fotbollsspel går inte i linje med vad
klubben har möjlighet att hantera idag. Dessutom påverkar ett sådant beslut övriga delar av
Västeråsfotbollen, ger sannolikt kostnadsökningar och skapar svårigheter när det gäller vår grönvita
tråd och kvalitet på spelarutbildningen. Därför anser vi inte det är möjligt att starta en
breddverksamhet under en snar framtid.

Styrelsens svar på inkommen motion:
Förslag om att utöka ungdoms- och juniorverksamheten med breddlag.

Styrelsen undersökte 2021 möjligheten att bedriva breddverksamhet för åldrarna 15 till 19 år.
Sammantaget summeras de negativa konsekvenserna vara större än de identifierade positiva
aspekterna.
Motionen har inte ändrat styrelsens åsikt i frågan men värdesätter alla medlemmars engagemang
och intresse att förbättra verksamheten. Därför är vi beredda att göra ytterligare en undersökning
med fler aktörer inblandade i frågan.
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Styrelsen föreslår att första delen av motionen som handlar om att ha breddlagsverksamhet
från och med 1 januari 2024 avslås.
Styrelsen föreslår att bevilja andra delen av motionen om att ytterligare undersökning görs och
att en plan tas fram som redovisas vid årsmötet 2023.
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