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Motion nummer 1 – Uteslutning av ÖSK Futsal ur ÖSK-alliansen 

Innehållet i motionen 

Sedan 2016 ingår föreningen ÖSK Futsal (tidigare Spartak Örebro) i ÖSK-alliansen. Under 

de första åren upplevdes satsningen och samarbetet som ett spännande projekt. Det 

skulle få Örebro i allmänhet samt Örebro Sportklubb i synnerhet att synas i 

futsalsammanhang och vara en drivande kraft i den fortsatta utvecklingen av sporten. 

De sista åren har det dock visat sig bli tvärtom med upprepade svarta nyheter för 

klubben.  

I början av 2020 blossar det upp en stor och mycket omfattande spelskandal inom 

svensk futsal. Riksmedia rapporterar och i förarsätet visar sig spelare från ÖSK Futsal 

sitta. En landslagsmeriterad spelare från klubben blir misstänkt för 

matchfixningrelaterad brottslighet. Örebro Sportklubb omnämns i flera riksmedier och 

det är knappast en positiv publicitet som gör sig gällande.  

I december 2021 avslöjas även en stor spricka mellan flera aktiva 

spelare/ledare/sportchefer i svensk futsal då priset som landets bästa futsalspelare 

2021 ska delas ut. Vinsten går till Fredrik Söderquist och den tidigare ÖSK Futsal-

spelaren Adnan Cirak låter sig meddela vad han tycker om det. “Definitionen av 

korruption” uttrycker han sig om SvFF och det svenska futsallandslaget då han anser sig 

ha rätten till priset. Återigen figurerar Örebro Sportklubb i dålig dager i riksmedia. 

Dessutom är ÖSK Futsals sportchef Victor Huerta inne på Ciraks sociala medier för att 

kommentera sitt stöd i den här frågan som också är helt outredd.  

Med tidigare nämnt som bakgrund, anser jag att ÖSK Futsal förverkat sin plats inom 

ÖSK-alliansen och jag vill att ÖSK Fotboll (som medlem i ÖSK-alliansen) aktivt ska arbeta 

för att ÖSK Futsal utesluts ur ÖSK-alliansen.  

Örebro den 31/12-2021 

David Martin Jansson 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Inledningsvis vill styrelsen tacka för inlämnad motion. Eventuell uteslutning av en 

grenförening är en fråga som endast styrelsen i ÖSK-alliansen kan hantera och besluta 

om inom ramen för alliansens stadgar. Styrelsen är av uppfattningen att det är viktigt 

att ÖSK-alliansen löpande arbetar med att säkerställa en viss nivå och kvalitet hos 

grenföreningarna som vi delar klubbmärke med. Vi ska därmed som del av ÖSK-

alliansens styrelse arbeta för att ÖSK-alliansen – som ett första steg - bidrar till att hjälpa 

grenföreningar som har svårt att nå upp till de uppsatta kraven. Om grenföreningen, 

trots insatser, inte utvecklas i rätt riktning eller missköter sin verksamhet så ska ÖSK 

Fotboll verka för att det finns processer för disciplinära åtgärder, däribland uteslutning.  

Styrelsen anser därmed denna motion besvarad.  
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Motion 2 – Staty över Orvar Bergmark på platsen Orvar Bergmarks 

plats 

Innehållet i motionen 

Under kommande år 2022 är det 64 år sedan Sverige tog ett fantastiskt silver under 

hemma-VM 1958. I laget fanns den Örebrofostrade Orvar Bergmark som var bidragande 

i förspelet till Sveriges 1-0 mål. Efter turneringen kom han dessutom att bli utsedd till 

en av två svenska spelare i turneringens elva. Världselvan. Visserligen född i Bureå 

utanför Skellefteå, men fostrad och efter karriären bosatt i staden har Bergmark kommit 

att bli oerhört starkt förknippad med staden och klubben Örebro SK. Bergmarks arv är 

någonting att minnas och vara stolt över. Inte minst då det levt vidare i form av Niclas 

Bergmark som representerar klubben.  

För att hedra Orvar Bergmark har staden Örebro döpt platsen mellan fotbollsarenan och 

bandyhallen till Orvar Bergmarks plats. Det är en fin hyllning men inte något som syns 

nämnvärt med blotta ögat när en befinner sig på platsen. På platsen bör, enligt mig samt 

många andra ÖSKare, även en staty finnas på Orvar Bergmark. Dels var han aktiv och 

erkänt duktig i fotboll, men likaså bandy vilket höjer relevansen över att hedra honom 

synligare på en plats som idag befolkas dagligen av idrottsutövande och allmänt 

sportintresserade människor. Relevansen att placera en sådan staty höjs då både 

Helsingborg och Göteborg har staty över sina två respektive deltagare från VM 1958 på 

liknande platser som i den här motionen föreslås: Kalle Svensson respektive Gunnar 

Gren.  

Erik Niva, sportjournalist, uttrycker sig även i frågan om en staty:  

“...jag hoppas att det blir det. För det finns inget högtidlighållande av dessa 

fotbollsspelare, dessa män och detta mästerskap som jag tycker känns överdrivna”. 

Jag vill därför att ÖSK Fotboll under 2022 arbetar i kontakt med Örebro kommun om att 

uppföra en staty över Orvar Bergmark på platsen Orvar Bergmarks plats. Arbetet ska 

senare kontinuerligt rapporteras till medlemmarna och upprepade påtryckningar mot 

kommunen bör ske under året. Det vore förträffligt om statyn kan avtäckas under 2023 

då VM 1958 firar 65-årsjubileum.  

Örebro den 31/12-2021  

David Martin Jansson 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen välkomnar denna motion och ser fram emot att arbeta för en hyllning av Orvar 

Bergmark genom uppförandet av en staty i anslutning till Behrn arena. 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 
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 Motion 3 – Aktivt arbete mot införande av VAR 

Innehållet i motionen 

De senaste åren har världsfotbollen sett en tydlig expansion av tekniska innovationer 

kring sporten vi alla älskar. I flera europeiska toppligor har det tagit sig konkret uttryck 

genom att det så kallade VAR (video assistant referee) implementerats. Det går att 

argumentera för dess positiva inverkan för sportens utveckling, men det går också enligt 

mig att kraftigt peka på VARs funktion som vattendelare i åsikter kring situationer, samt 

allmänt känslodödande av sporten.  

Min motion utgår därför ifrån att vi som förening i Svensk Elitfotboll ska ha 

förhållningssättet att aktivt arbeta emot/med motstånd i frågan om införande av VAR i 

svensk fotboll när/ifall den aktualiseras. ÖSK Fotboll ska i tydlig kommunikation peka på 

att införandet av VAR i svensk fotboll delvis inte är ekonomiskt försvarbart. Samt att det 

innebär ett extra moment i spelet som dels bidrar till att hacka upp den effektiva 

speltiden och dels skapar en osäkerhet kring målsituationer. Det är även just det som är 

en av de stora anledningarna till att känna skepsis mot VAR i dess nuvarande form. Det 

tar bort de mest genuina känslorna från sporten. Trots att ett av huvudsyftena med VAR 

är att eliminera osäkerhet kring målsituationer, har det trots allt ändå inte fungerat 

fläckfritt med flera omdebatterade situationer i de största ligorna.  

Om medlemmar i föreningen känner osäkerhet kring hur klubben bör förhålla sig i den 

här frågan finns det “prejudikat” i den form att många andra allsvenska klubbar har på 

sina årsmöten röstat igenom ett motstånd mot VAR. Exempelvis uttrycker sig Björn 

Wesström, Sportchef i AIK enligt följande:  

“Vårt mål är att se till att det inte införs”. Även andra storklubbar som IFK Göteborg, 

Malmö FF, Djurgårdens IF, Hammarby IF har röstat igenom liknande beslut.  

Därför anser jag att Örebro SK ska ha förhållningssättet att arbeta emot frågan om 

införande av VAR i svensk fotboll.  

Örebro den 31/12-2021  

David Martin Jansson 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen har förståelse för att den förändringen som VAR medför kan uppfattas som 

ett hot mot den sport som vi alla älskar. Vissa känner en rädsla för att ett införande av 

VAR kommer att innebära att deras matchupplevelse förändras till det sämre, medan 

andra kräver att VAR införs för att få bort den orättvisan i sporten. Åsikterna går helt 

enkelt isär.  

Som det ser ut idag finns inget färdigt förslag att ta ställning till. Inom ramen för svensk 

fotbolls intresseorganisation SEF pågår i samverkan med Svenska Fotbollförbundet ett 

arbete i VAR-frågan. Resultatet av detta utvecklingsarbete kommer att ge oss som 

förening ett mycket bättre underlag att utgå ifrån. 

Vårt önskemål är att få avvakta pågående utvecklingsarbete och först få del av resultatet 

av denna innan vi kommunicerar föreningens hållning externt eller driver frågan i olika 

sammanhang. Resultatet kommer att delges medlemmarna och det kommer att finnas 

möjlighet inkomma med synpunkter innan föreningen tar ställning.  
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Styrelsen vill avslutningsvis uttrycka sin förståelse och respekt för det motstånd som 

finns kopplat till VAR och är inte heller främmande för att föreningen framtiden kan 

komma att inta en negativ hållning i frågan om införandet av VAR i svensk fotboll.  

 Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 

Motion nummer 4 – Mer öppenhet inom styrelsen och 

valberedningens process 

Motionens innehåll 

Genom årsmötet röstar föreningens medlemmar fram vilka personer som ska få 

representera föreningens styrelsens i roll som suppleant, ledamot och som ordförande. 

Processen att intervjua och förbereda val av styrelsens representanter sker 

genomföreningens styrelsens i roll som suppleant, ledamot och som ordförande. 

Processen att intervjua och förbereda val av styrelsens representanter sker genom en 

valberedning, och oftast röstar årsmötet igenom valberedningen förslag utan 

förändringar. Det ställer stort tillit till valberedningens process i form av vilken 

frågeställning och kravprofil dom jobbat utifrån. 

Som medlem är det idag väldigt svårt att ta ställning till val av styrelse. Valberedningen 

behöver inte presenterar mer än ett par namn och tidigare års styrelse behöver inte 

redovisa för hur man utfört sitt uppdrag. 

Vi måste göra det enklare för medlemmar att ha en informerad åsikt om tidigare 

styrelses framförande samt tillräckligt med information från valberedningen om varför 

en nominering har skett. 

Vi yrkar därför att: 

● Styrelsen ska, på kvartalsbasis, redovisa för medlemmar hur många styrelsemöten 

som hållits och vilka som har närvarat 

● Valberedningen i kallelse till årsmöte ska presentera motiveringar och beskrivningar 

för de nominerade 

2021-12-31 

 Oscar Carlsson 

 Styrelsens yttrande och förslag till beslut 

Styrelsen vill tacka för ett mycket bra förslag som helt ligger i linje med våra egna tankar 

kring ökad öppenhet mot medlemskapet. Vi stödjer därmed förslaget i sin helhet. 

 Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 

 


