Motion till Svenska Bandyförbundets årsmöte
Begäran om omprövning av Tävlingskommitténs beslut den 16/2 avseende uppflyttning till
allsvenskan.

Bakgrund.
Enligt beslutet den 16/2 ska ett lag åka ur allsvenskan och hamna i div 1. Den platsen ska efter kval
övertas av en av de fyra seriesegrarna i division 1. TK fastställer hur kvalet ska genomföras. Jämfört
med de tävlingsbestämmelser, som innan effekterna av Covid 19 var kända, gällde för säsongen
20/21, innebär beslutet en betydande försämring för division 1-föreningarnas möjligheter att spela i
allsvenskan. Enligt de ursprungligen fastställda tävlingsbestämmelserna skulle nämligen två lag åka ur
allsvenskan och ytterligare två lag kvala mot division 1-föreningar. Det skulle ha inneburit att 2-4 lag i
division 1 fått (beroende på utfallet i kval) möjlighet att spela i allsvenskan säsongen 21/22.
Motiv
Allsvenskan kommer, förutsatt att alla elitserielag beviljas elitlicens, att säsongen 21/22 omfatta 14
lag, sedan två lag flyttats upp till Elitserien och inget elitserielag degraderats. Om Covid 19 inte hade
inträffat borde de fyra sämsta lagen i allsvenskan ha drabbats av nedflyttning eller kvalspel mot
division 1-lag. Att de två bästa lagen i Allsvenskan fått möjlighet att spela i Elitserien under säsongen
21/22 torde inte innebära någon skillnad för de sämre lagen i Allsvenskan. Därför saknas skäl för att
ändra förutsättningarna för fortsatt spel i allsvenskan för de sämre lagen. Att med hänvisning till
Covid 19 avsevärt minska möjligheterna för division 1-lag att spela i allsvenskan anser vi därför både
orättvist och ologiskt. Vi anser vidare att beslutet den 16/2 innebär att svensk bandy kommer ett
steg närmare stängda serier, vilket inte borgar för en positiv utveckling av bandysporten i Sverige.
Vår begäran
Årsmötet fattar ett beslut med innebörden att de regler, som gällde inför säsongen 20/21,ska gälla
inför säsongen 22/23.
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