Stockholm den 27 oktober 2020

Motion till årsmötet i Svenska Bandyförbundet 2021
”SM-finalen”
Motionären önskar årsmötets bifall på
a) Att SM-finalen ersätts av en finalserie i bäst av sju matcher till säsongen 2021/22.
b) Att SM-finalen ersätts av en finalserie i bäst av fem matcher till säsongen 2021/22
Alternativ b) ovan återkallas i det fall alternativ a) röstas igenom.
Motionärens bakgrund samt motivering:
SM-finalen spelas som en enkelmatch. Väder och vind kan påverka arrangemanget så att
tävlingen förr eller senare ställs in. Följden blir att lag som genom skicklighet har tävlat för att
ta sig till finalspel tvingas till reservlösningar eller att genomföra finalen på ett helt ovärdigt
sätt. Samma sak gäller naturligtvis för i första hand deltagande lags supporters.
Diskussioner har förts om att spela i mindre arenor den senaste tiden men det är inte svaret.
Svaret är inte heller de två stora inomhusarenor som finns i Stockholm då dels kostnadsbilden
sätter stopp för tanken, dels är arenorna planerade spelplatser för fotboll endast en vecka
senare i normalfallet.
Lägger vi på det faktum att deltagande lag med nuvarande arrangemang inte ens har
kostnadstäckning för sitt deltagande, utan istället agerar kassako åt bl a Svenska
Bandyförbundet och en elitserieförening som sprider ut intäkterna på ett flertal klubbar –
saknas de ekonomiska incitamenten för att premiera de klubbar som har satsat ekonomiskt
och sportsligt för att nå framgång.
I det fall deltagande klubbar skulle få arrangera finaler i sin hemmaarena skulle med säkerhet
deltagande klubbar kunna återfå en del av sin investering genom matcharrangemangen som
har goda möjligheter att locka fulla arenor med tillhörande intäkter. Deltagande lag kan inte
ha en skyldighet att fylla på förbundskassan eller tvingas till ”Robin Hood-skatt”, utan måste
premieras för den sportsliga framgången genom att kunna arrangera hemmamatcher i en
finalserie – precis som i andra sporter. Ett ytterligare viktigt krav kan vara att finallag ska
använda en arena för inomhusbruk i en finalserie. Det medför att det inte längre finns ett sista
datum där väder och vind styr utveckling av svensk bandy.
Motionen gäller naturligtvis både dam- och herrfinal.

Slutligen vill motionären av Svenska Bandyförbundet inte ingår något avtal med någon
stad/arena om att arrangera finalspel förrän denna motion är behandlad på nästa
förbundsmöte. I det fall Svenska Bandyförbundet känner att nästkommande årsmöte ligger för
långt bort för att invänta denna motions behandlande – förutsätter motionären att Svenska
Bandyförbundets styrelse självmant kallar till ett extra möte för att avgöra frågan.
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