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Motion till Skånes Fotbollförbunds Representantskap 2020. 
 

 

Lunds BK rekommenderar årsmötet att tillmötesgå motionen, avseende avskaffande av  

 

Licens och övergångsbestämmelser för barn / ungdomar från 15 år. 
 

Bakgrund 

 

Rörligheten för barn från 15 år att byta förening begränsas iom licens och 

övergångsbestämmelserna.  Att ett barn/ungdom skall vänta med att byta klubb till en viss 

månad infinner sig är både omodernt och rent felaktigt ur ett barnrättsperspektiv. 

Denna rörelsefrihet går rakt emot barnkonventionens: 

 Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i första hand vid alla beslut som rör barn. 

 Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling 

 Artikel 15 – Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer 

Lunds BK är medvetna om att motionen delar fotbollssverige. Det finns de som anser att fri 

rörlighet för barnen dvs att byta klubbar kommer innebära  

 att de mindre klubbarna tappar spelare, 

 att det blir en okontrollerad flykt mellan klubbar så fort en spelare är missnöjd 

 att de större klubbarna mycket lättare kan rekrytera och därmed ”slå sönder” de mindre 

klubbarnas verksamhet, etc 

Och det finns de klubbar som menar : 

 att en fri rörlighet innebär att barn kan må bättre i en annan miljö 

 att en fri rörlighet mellan klubbar kan innebära att fler barn kan uppnå sina mål 

 att ”tjuvhålla” ett barn är att liknas vid ett tvång mot ett barns vilja 

 att ”fotbollen” bryter mot lagen iom de övergångsbestämmelser som nu tillämpas 

Motionens innebörd 

 

Tag bort det krav som innebär att barn och ungdomar (per definition tom 18 år) inte kan 

röra sig fritt mellan föreningar. 

Årsmötet ger i uppdrag till Skånes fotbollsförbund att ta fram riktlinjer för hur en verksamhet 

utan övergångsbestämmelser skall se ut.  

Motionen skall vara tillämpbar från och med 2021. 

 

 

På uppdrag av Lunds BK styrelse 2020-10-21 
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