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Motion, Utreda förutsättningarna för att införa 
Futsal i föreningen 

Förslag till beslut 
Styrelsen för GIF Sundsvall föreslår föreningsstämman att: 

1. frågan hänskjuts till årsstämman 2024. 

2. anse motionen besvarad. 

Motionen 
Motionsskrivaren vill att GIF Sundsvall ska utreda förutsättningarna för att 
införa Futsal som en verksamhet i föreningen. 

Bakgrunden är att motionsskrivaren ser att Futsal är en växande sport och 
också kan vara en del av föreningens samhällsengagemang 

Motionen finns i sin helhet i bilaga 1.    

Styrelsens synpunkter på motionen 
Futsal är en gren av fotbollen som växer. Bedömningen är att även GIF 
Sundsvall i framtiden kommer att ha Futsal som en del av sin verksamhet. 

Styrelsen föreslår dock att utredningen skjuts på framtiden. Anledningen är 
att föreningen är i en stark förändringsresa där fokus ligger på att 
stabilisera och utveckla den verksamhets som bedrivs idag. Utanför detta 
kommer fokus att ligga på projektet ”Jämställd fotboll” som syftar till att 
skapa förutsättningar för en förening som i och med säsongen 2024 
innefattar både män och kvinnor, flickor och pojkar.  

 

Stefan Söderlund 

Ordförande, GIF Sundsvall 
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 Bilaga 1: Motionen i sin helhet 
 

Bakgrund: 

Svenska Futsalligan (SFL) startades 2006 och är idag den högsta divisionen inom 
svensk futsal. Övriga serier är Division 1 samt Regionala Futsalligan (RFL). 
Norrland står idag mer eller mindre obefintligt representerat jämfört med 
exempelvis Stockholmsregionen som dominerar antalet lag. Lokalt i Sundsvall 
finns idag ungdomsserier inom futsal för P13-P17, där det i P13-serien finns ett 
GIF Sundsvall P10 representerat. 

Förslag: 

Att styrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för futsalverksamhet i GIF 
Sundsvalls regi. Detta av många olika anledningar, bland annat en utökad 
möjlighet till fortsatt samhällsengagemang och gemenskap, samtidigt som GIF 
Sundsvall skulle kunna få ett försprång i Norrland med att inrätta ett lag på 
seniornivå i en alltjämt växande sport. 

23-02-26 

Joakim Forsberg 

 


