INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS SVAR PÅ INKOMNA MOTIONER
MOTION 1 – FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMEN OSKAR KARLSSON ATT ÄNDRA
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR BARN UPP TILL OCH MED 6 ÅR
Bakgrund: Jag tillsammans med mina närmsta vänner har ofta pratat om hur underbart det hade varit
att ’’födas in i föreningen’’. Att man skrytsamt kan säga att man varit medlem i Jönköpings Södra IF
sedan man föddes. Det har givetvis varit görbart nu men det har inte funnits något färdigt paket.
Jag har kikat runt lite och inspirerats av Djurgårdens IF angående detta. De har ett färdigt paket där
man för en rimlig summa blir ett med föreningen direkt.
Förslag: Inför en medlemsavgift för nyfödda upp till och med 6 år. Detta medlemskap kan tecknas
närsomhelst och i vilken ålder som helst dock högst upp till och med 6 år. Priset bör ligga någonstans
mellan 300:- till 500:- sek. Man är medlem under hela perioden så detta är en engångssumma. Efter
det att man fyllt 7 år börjar övriga medlemskapsavgifter att gälla för varje kalenderår. I priset ingår
förslagsvis följande Medlemskort, Medlemscertifikat, Pin samt ett framtaget mjukisdjur/nalle med ett idolkort
från en spelare.
Syfte: Att bli Södrait direkt kommer göra att framtida generationer inte behöver välja vilket lag de ska
heja på då dem redan är Södraiter från väldigt ung ålder. Man skapar på så sätt en identitet att man är
grönvit och har så varit sedan man kom till jordelivet.
Styrelsens svar – vi yrkar på bifall:
Föreningen har en långsiktig ambition att vara inkluderande och i detta ingår att öka
medlemsantalet. Vi delar medlemmens åsikt att möjligheten att ”födas in i föreningen” är en del i
en sådan ambition.
Styrelsen yrkar således på bifall på motionen.
MOTION 2 – FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMEN OSKAR KARLSSON ATT ÄNDRA
FAMILJEMEDLEMSAVGIFTEN FÖR ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR
Bakgrund: Fotbollen är en idrott som utövas i hela världen och där alla kan vara med. I dessa
tider kan pandemins påfrestningar skapa svårigheter för folks ekonomi särskilt de ensamstående
småbarnsföräldrarna. Många småbarnsföräldrar kämpar hårt för att sina barn ska kunna bedriva
diverse aktiveter men de som har det allra tuffast är de som är ensam vårdnadshavare. Detta
förslag önskas inte vara tillfälligt utav permanent även efter det att pandemin är över.
Internationellt sätt är många av världens bästa fotbollsspelare från fattiga förhållanden.
Förslag: Inför ett familjemedlemskap för ensamma vårdnadshavare till ett halverat pris om 350:sek.
Syfte: Att möjliggöra att fler ensamstående föräldrar kan låta sina barn vara aktiva i JSIF är av stor
vikt. Södra är en förening för alla människor och kan föreningen lätta på vissa kostnader för de
mest sårbara är det en stor framgång. Alla som vill ska kunna spela fotboll i Jönköpings Södra IF.
Styrelsens svar – vi yrkar på bifall:
Styrelsen anser att förslaget, precis som motion 1, strävar efter att göra föreningen mer
inkluderande och delar medlemmens uppfattning att just ensamstående föräldrar och deras barn
riskerar att exkluderas på grund av höga medlemsavgifter.
Styrelsen yrkar således på bifall på motionen.

MOTION 3 – FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMEN OSKAR KARLSSON ATT INFÖRA EN
ÅRLIG UPPTAKTSTRÄFF FÖR MEDLEMMAR
Bakgrund: Föreningen har sedan många år haft en upptaktsträff för sponsorer tillsammans med
spelare och ledare från A-laget. Detta är ett mycket gediget arrangemang där de som sponsrar har
möjlighet att socialisera sig med individer från truppen. Däremot så finns det i dagsläget inget
forum/arrangemang där supportrar kan träffa spelare och ledare.
Förslag: Skapa ett arrangemang där supportrar även har möjlighet att socialisera sig med spelare
och ledare (obs inte under pandemin utan när denna är över). Se till att det vid detta tillfälle finns
möjlighet att köpa souvenirer, medlemskap, årskort mm. Även att det finns försäljning av dryck
för att få in kapital till föreningen. Detta arrangemang kan med fördel gemensamt genomföras med
GM. Detta bör inkludera båda Herr och Dam A-lagen.
Syfte: Alla ska ha möjlighet att träffa och socialisera sig med A-laget. Att barn och ungdomar ska
kunna få träffa sina idoler på nära hand och ta selfies, autografer mm. Att hängivna supportrar ska
kunna förmedla sin kärlek och engagemang till spelarna och ledarna. Så att även dem som inte är
sponsorer har möjlighet att skapa ett närmre band till föreningen. På så sätt kan vi bli ännu mer
tillsammans helt enligt vad föreningen jobbar utefter.
Styrelsens svar – vi yrkar på bifall:
Styrelsen anser att det är viktigt att bygga relationer mellan spelare och supportrar. Föreningen har
under de senaste åren, med undantag för under pandemin, etablerat ett evenemang i samband med
den första träningen för året. En upptaktsträff skulle därför med fördel kunna ske i samband med
detta, alternativt vid något annat tillfälle under året.
Styrelsen yrkar således på bifall på motionen och att föreningens klubbchef uppdras att ta
fram ett förslag på utformning av en årlig upptaktsträff.

