
 

2018-04-19 

Styrelsen i Saltsjöbadens IF:s kommentar till den inlämnade motionen avseende 

omorganisation från Catharina Baerselman, Thomas Ranje, Magnus Wilkne, Johan 

Kinnander, Sofia Ardern, Richard Julin, Carl Brusewitz, Lars Edfast, Tomas Hjort, Magnus 

Klingberg, Dusanka Stojadinovic, Anne Björkestrand och Andrei Postoaca. 

Styrelsen föreslår att Årsmötet avslår motionen med motivationen: 

Styrelsen har under de senaste månaderna fört en dialog med främst styrelsen för 

fotbollssektionen rörande föreningens organisationsform. Styrelsen har noga övervägt de 

frågor som fotbollsstyrelsen upplevt som problematiska i nuvarande organisationsform, och 

har efter en samlad bedömning funnit att den föreslagna organisationsförändringen inte 

löser de upplevda problemen. 

Tvärtom ser styrelsen flera problem med förslaget, främst att det skulle leda till en stor 

risk för splittring av SIF med följd att flera idrotter på sikt inte kommer att fortsätta 

bedriva verksamhet i Saltsjöbaden.  

Styrelsen kommer under årsmötet att ytterligare utveckla invändningarna mot förslaget. SIF 

urvattnas som en stark sammanhållande förening i Saltis där generationer kan känna 

gemenskap. Det blir över tiden svårare att säkra en gemensam värdegrund. 

I motionen anges att” Flersektionsmodellen tyvärr inte längre fungerar. Modellen är alltför 

begränsande” Styrelsen delar inte den uppfattningen, vi menar att det är den modellen som 

gör att vi kunnat verka i 110 år och det kommer att vara den mest lämpliga organisationen 

även framöver. Det anges även att ”samt inte ha egna anställda eller arvoderad personal” 

Flertalet sektioner har och har haft i flera år personal som lyder under sektionerna.  

Styrelsen har även berett frågan om organisationsförändring i ordföranderådet som 

föreningen har och där samtliga sektioner är representerade och konstaterar att 

motionsförslaget inte har funnit stöd i någon av de övriga åtta sektionsstyrelserna. Styrelsen 

ser det som mycket olyckligt om ett förhastat beslut om omorganisation tas, det kan få 

förödande konsekvenser. 

Styrelsen noterar vidare nedanstående invändningar mot förslaget i motionen: 

• De skattemässiga konsekvenserna av överföring av utrustning och den ”lilla 

balansen” till en nystartade Specialidrottsförening är oklara. Konsekvensen kan bli att 

SIF uttagsbeskattas för överföringen av tillgångarna till den nystartade föreningen. 

Uttagsbeskattningen innebär att SIF får betala 22% i skatt på värdet av de överförda 

tillgångarna.  

Det finns även en risk att förfarandet smittar av sig på föreningens övriga verksamhet 

och att föreningen därmed mister sin status som skattebefriad ideell förening och får 

betala inkomstskatt på resultatet. 



 

• En Specialidrottsförening är en helt fristående förening och i sak är det endast namnet 

Saltsjöbadens IF IdrottXX är det som ger en samhörighet. Allt annat måste regleras 

genom avtal mellan föreningarna.  

Hur ett förslag till avtal skulle se ut har inte presenterats av de som framställt 

motionen och det ekonomiska utfallet för medlemmarna i SIF eller en nystartad 

Specialidrottsförening kan därmed inte åskådliggöras.  

 

• Styrelsen anser inte att motionen tydliggör vilket organ (årsmöte eller styrelse) som 

fattar beslut om tillgångsöverföring från SIF till Specialidrottsföreningen. Styrelsen 

anser inte att ett sådant beslut kan fattas av styrelsen då överföringen kan strida mot 

övriga stadgar. 

 

• Förslaget till stadgeändring innehåller inte den form av klausul om stadgeändring 

eller insyn från huvudföreningen som t.ex. AIK har och då Specialidrottsföreningarna 

är självständiga juridiska personer kan de när de önskar byta namn och ändra sina 

stadgar från Saltsjöbadens IF Idrott XX till Saltsjöbadens Idrottsklubb XX eller vad de 

nu önskar och helt bryta banden med SIF. I motionens motivering beskrivs det att den 

enskilde medlemmen inte kommer märka någon skillnad mot nu men om 

Specialidrottsföreningen ändrar sina stadgar och sitt namn, vilket är fullt möjligt med 

motionens nuvarande utformning, kommer den gemensamma identiteten helt 

försvinna. 

 

• Styrelsen är medveten om att den organisationsform som vi nu har som 

flersektionsförening inte är friktionsfri men det finns ingenting som skulle tala för att 

en uppdelning i den form som motionen föreslår skulle göra arbetet lättare. Men med 

ett samarbete med samtliga sektioner tror styrelsen att arbetet kan förenklas i 

framtiden. 

Förslag till beslut: Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen. 
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