
	

																																																																								

						
	

 
 
Dagordning för BK Häckens extra årsmöte, 27 januari, 18.00. 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare, som jämte mötesordförande skall justera 
protokollet, och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Diskussion om det underlag styrelsen har tagit fram (bilaga 1) för 
övertagande av Kopparbergs/Göteborg FC:s fotbollsverksamhet. 

7. Behandling av styrelsens förslag (bilaga 1). 

8. Mötet avslutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

																																																																								

						
	

Bilaga 1.  
 
Styrelsens förslag till beslut 
 
BK Häckens styrelse föreslår för medlemmarna att fatta beslut om att 
Kopparbergs/Göteborg FC:s fotbollsverksamhet ska upptas i BK Häckens 
verksamhet. 
 
Bakgrund 
BK Häcken har sedan 1978 haft ett representationslag på damsidan och för fyra år 
sedan påbörjades en satsning för att långsiktigt ta föreningen till en nivå där vi 
har både herr- och damlag i landets högsta serier enligt devisen: ”organiskt mot 
eliten”. Strategin var att kombinera satsningen på vårt damlag med satsningar på 
ungdoms- och juniorsidan, för att bygga upp en hållbar verksamhet i alla åldrar, 
där vi genom bra utbildning kan utveckla spelare i våra egna led som kan ta 
steget upp till seniorlaget och där bidra till att klubben klättrar i seriesystemet. 
Det första delmålet var att ta steget upp till division 2 senast 2021, något som blev 
verklighet redan 2019 och målsättningen har sedan varit att etablera sig och 
utmana i toppen av division 2 som nästa steg. 
 
I samma stund som nyheten att Kopparbergs/Göteborg FC avbryter sin 
elitsatsning presenterades, ändrades även förutsättningarna för BK Häckens 
långsiktiga satsning mot eliten. När den satsningen inleddes, konstaterades i 
omvärldsanalysen vikten av att det finns ett lag i Damallsvenskan i Göteborg – 
dels för att fotboll på högsta nivån behöver finnas nära för att föda drömmar hos 
våra unga spelare, dels för att vi såg Kopparbergs/Göteborg FC som den naturliga 
vägen att gå för våra unga talanger som är redo för och vill ta steget till eliten, 
innan BK Häcken själva kan erbjuda fotboll på elitnivå på damsidan. Bredd föder 
elit men elit föder också bredd. 
Kopparbergs/Göteborgs FC:s pressmeddelande den 29 december påverkade 
därmed hela BK Häckens verksamhet, från flickor sex år till vårt 
representationslag, och arbetet med att se över hur det påverkar klubbens 
långsiktiga strategi för att bygga en hel förening med både dam- och herrlag i 
eliten, inleddes därför omgående. I samma veva kontaktades BK Häcken av 
Kopparbergs/Göteborg FC genom Carl Fhager, som fått i uppdrag att utreda hur 
GFC:s satsning i Damallsvenskan skulle kunna utvecklas vidare i en annan 
förening, med en fråga om vi ser en möjlighet att ta över Kopparbergs/Göteborg 
FC:s verksamhet. 
 
Underlag för beslut 
Med de nya förutsättningarna, att Kopparbergs/Göteborg FC avbryter sin 
elitsatsning, ser vi i dag tre alternativ: BK Häcken tar över verksamheten, en annan 
elitklubb i Göteborg tar över verksamheten, eller så läggs verksamheten ner och 
Västsverige står utan representation i Damallsvenskan 2021. 



	

																																																																								

						
	

För så väl BK Häckens verksamhet som för Göteborgsfotbollen i stort, så behöver 
staden ett lag i Damallsvenskan. Styrelsen föreslår att BK Häcken tar över 
Kopparbergs/Göteborg FC:s verksamhet och att klubben därmed får ett 
representationslag i Damallsvenskan som går in och arbetar efter samma 
sportsliga strategi som klubbens herrlag i Allsvenskan, med målsättningen att 
vara ett kontinuerligt topplag i svensk fotboll. 
Förslaget innebär vidare att BK Häckens befintliga division 2-lag kommer att driva 
sin verksamhet i nära samarbete med representationslaget, där planen för 
division 2-laget för 2021 ligger fast. Styrelsen ser division 2-laget som en 
förutsättning för att det här ska bli en bra verksamhet och laget har därför varit en 
viktig del i utredningen som lett fram till det här förslaget. Hade klubbens 
befintliga damlag inte varit positiva till den här förändringen, hade styrelsen inte 
valt att gå vidare med det här förslaget. 
Juniorverksamheten integreras, där 2021 blir ett övergångsår där samtliga spelare 
och ledare har en plats i sina lag så som planerat för säsongen, för att sedan på 
sikt skapa samma akademiupplägg på tjejsidan som BK Häckens befintliga 
akademiverksamhet på killsidan. 
Förslaget kommer inte att ha någon påverkan på befintlig verksamhet på kill- och 
herrsidan, däremot ser vi stora möjligheter till positiva synergieffekter. 

 
Att BK Häcken ska ha både herr- och damlag på elitnivå har varit den långsiktiga 
planen sedan fyra år tillbaka, vilket innebär att grovskissen för hur den 
verksamheten ska bedrivas redan finns. Vi ser stora möjligheter i att ha elitlag på 
både herr- och damsidan, tillsammans med att föreningen är arrangör av 
världens största ungdomsturnering i Gothia Cup. Det stärker oss som förening 
och det stärker vår position i Göteborg och i fotbolls-Sverige. 
 
Styrelsen har stor respekt för att det är föreningens medlemmar som fattar det 
här beslutet, vilket innebär att vi inte vill föregå deras röst genom att gå i förväg 
med att lösa alla praktiska frågor. Däremot känner vi en stor trygghet i att vi 
kommer att kunna lösa alla dessa frågor, utifrån de samtal vi har haft med alla 
inblandade parter och framför allt den genuina passion vi känner för uppgiften. 
 
Styrelsen, 
BK Häcken 


