
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 
SFSU:s styrelse under 2022 har bestått av följande åtta personer: 
 
Ordförande: Isak Edén 
Vice ordförande: Magnus Ericsson 
Kassör: Anna Berg 
Ledamöter: Jesper Bernhed Uhlén, Emma Asp, Sebastian Bengtsson och Kalle Strandberg 
Suppleant: Gustav Fant 
 
Möten 
Under året har vi haft 10 styrelsemöten varav de flesta varit digitala. Styrelsen har träffats fysiskt i 
samband med sommarträffen, arbetshelg med SEF och på Allsvenskans stora pris. Två digitala 
medlemsmöten har genomförts, ett under våren och ett under hösten. Rapporter från respektive 
medlemsmöte finns på hemsidan.  
 
Medlemmar 
I skrivande stund (2023-01-14) har 34 st medlemsföreningar blivit medlemmar i SFSU under 2022. 
En spridning från Allsvenskan, Superettan och Div. 1 Norra och landslaget. Det kan tillkomma 
ytterligare några medlemsföreningar innan årsmötet. 
 
SFSU har under 2022 anordnat två digitala medlemsträffar under 2022 och en fysisk sommarträff i 
Malmö. Årsmöteshelgen kommer att ske fysiskt i Göteborg för första gången sedan pandemin. I 
övrigt försöker vi hålla kontinuerliga uppdateringar med våra medlemmar i vår medlemsgrupp på 
Facebook. Vi upplever det som lyckat med två digitala medlemsmöten och två fysiska träffar under 
året. 
 
Föreningsdemokrati 
 
- Artikelserie på hemsidan om föreningsdemokrati, ordlista och när det är motionsstopp i   
Elitklubbarna. 
 
- Betalning för föreningsdemokrati.se. 
 
- Tydlig markering i svallvågorna efter valet, gällande bevarandet av 51%-regeln. 
 
En stor del av arbetet kring föreningsdemokrati har varit att markera i samband med intervjuer om 
hur viktig föreningsdemokratin är. Det har också lyfts främst inom VAR-frågan och gällande 
spelschemat om vikten av motioner till årsmöten för att demokratiskt påverka. 
 
Föreningsdemokrati och 51%-regeln är ständigt närvarande, men blir också lätt bortglömd och 
reaktiv. Vi i styrelsen är övertygade om att 51%-regeln är förhållandevis trygg i dagsläget och väl 
rotad även inom den svenska elitfotbollen. Däremot får vi aldrig ta frågan för given och inte minst 
under hösten har det blossat upp debatt på sina ställen. Vi i styrelsen är självkritiska och anser att 
vi behöver ta ett omtag för att jobba med frågan från ett proaktivt förhållningssätt och inte enbart ett 
reaktivt. Det finns planer på större samverkan med SvFF, SEF och internt för hur vi kan jobba för 
att stärka föreningsdemokratin och inte bara försvara den. Vi hoppas och tror att vi kan ta kliv 
framåt i den frågan under 2023. 
 
Spelschemat 
Under våren 2022 genomförde SFSU en undersökning angående spelschemat, riktad till 
fotbollssupportrar. Den spreds via våra kanaler (främst Facebook och Twitter) och fick ca 2400 st. 
svar. Resultatet visade att helgmatcher är överlägset mest populära, oavsett hemma eller borta, 
samt att det finns önskemål om ca 2-3 timmars restid som maxgräns för bortamatcher på vardagar. 
Svaret på undersökningen användes sedan som underlag för de önskemål som SFSU skickat in till 
SEF i samband med att spelschema för 2023 och framåt ska sättas.  
 
Vi har även haft ett möte med representant för SEF, där de gett en dragning om hur processen 
kring spelschemat ser ut varje år. Även med EFD har ett arbete påbörjats för att få ett bättre 
spelschema för supportrar, även om det bara är i sin linda. Engagerade medlemmar har tagit fram 



en motion gällande 30-milsregel för bortamatcher, som kommer skickas in till flera föreningars 
årsmöten. 
 
Villkorstrappan/Repression 
Två representanter från styrelsen deltog på ett seminarium i Riksdagen gällande Villkorstrappan 
under våren. I övrigt har arbetet mot Villkorstrappan i princip varit helt vilande under 2022, med 
anledning av att den i sin rådande form slopades under våren. SFSU har den dock fortsatt under 
bevakning. 
 
VAR 
VAR-frågan har varit högst levande under framförallt hösten 2022, där det i omgångar kommit 
rapporter om att det kan vara på väg att införas. Styrelsens arbete har delvis gått ut på att faktiskt 
klargöra hur processen går till, vem och vilka som kan påverka, samt på att vara en tydlig röst i 
media. En arbetsgrupp har tillsatts, bestående av engagerade supportrar som arbetar med frågan. 
SFSU har skickat in sin ståndpunkt gällande VAR till SvFF som är de som i nuläget äger frågan. 
 
Samverkan med SEF 
Som en uppstart på höstsäsongen var representanter från SFSU:s styrelse med på en arbetshelg 
tillsammans med SEF. Där diskuterades spelschema, krav på bortasektioner och hur ett framtida 
samarbete kan se ut för att driva föreningsdemokratin framåt. Nya liknande träffar ska planeras in 
under 2023. I övrigt sker kontinuerlig och löpande dialog med SEF om aktuella frågor som dyker 
upp. Kontakten med SEF upplevs fortsatt som mycket god. 
 
SFSU i Europa 
SFSU närvarade digitalt på SD-Europe:s årsmöte som skedde fysiskt i Dublin och Tony Ernst 
representerade SFSU på FSE:s (Football Supporter Europe) årsmöte i Frankfurt. I övrigt var 
SFSUs ordförande Isak Edén nere i Malaga under en helg anordnad av SD-Europe och projekten 
Fans Matters & Improving Football Governance. 
 
Det har skett stora förändringar på den Europeiska supporternivån under året 2022 där de två 
stora supporterorganisationerna, Football Supporter Europe och Supporter Direct Europe slagits 
samman till en organisation, vilket SFSU stod bakom genom röster på årsmötena. Mer om detta 
under årsmöteshelgen där representanter från FSE gästar och går igenom sammanslagningen och 
vad fokusområdena på den europeiska supporterscenen är. 
 
Övrigt som hänt under året: 
 
- SFSU har haft inledande dialog med Elitfotboll Dam (EFD) om hur ett samarbete och samverkan 
kan se ut i framtiden. 
 
- SFSU stod bakom en insamling till UNCHR från hela den svenska fotbollsfamiljen till förmån för 
krigsoffer i Ukraina. 
 
- SFSU närvarade på Allsvenskans stora pris och delade ut pris för årets bortasektion. 
 
- En uppdatering av “Minimumkrav för bortasupporter” manualen som togs fram för ett antal år 
sedan och det arbetet förväntas slutföras inför säsongsstarten 2023. 
 
- Artikelserie på sfsu.nu om tifo med intervjuer från olika tifo-grupper runt om i landet. I dagsläget 
fem delar och en serie vi hoppas kunna hålla vid liv även under 2023.


