Styrelsens svar på motion / idéförslag

”Spetsa akademin för att etablera oss i Allsvenskan”

Vi vill inleda med att tacka för er motion som ligger väl i linje med styrelsens
resonemang om vår gemensamma framtid.
Visst gör vi fantastiska saker i Brommapojkarna genom att, som ni säger, ha över
4000 ungdomar som ”trillar boll” i föreningen. Att vi vid Fotbolls-VM 2018 hade med 4
spelare är ju helt unikt och något som vi, precis som ni säger, skall vara mycket stolta
över.
Att herrarna blev kvar i Ettan Norra vart givetvis en besvikelse. Små marginaler men
också frukten av flera års brist på kontinuitet med väldigt många förändringar. Visst
var det nära i kvalmatcherna mot Trelleborg, men nära räknas liksom inte. Glädjande
dock att många av våra egna unga spelare fick chansen och gjorde det bra samt att
damerna åter gjord det bra, vilket de ju gjort i flera år nu. Vi hoppas och tror att dom
snart kommer vara mogna för avancemang till den högsta serien, vilket ju aldrig
tidigare skett i föreningen.
Vad det gäller Akademi och viktigheten av den är vi helt överens. Det görs och har
gjorts massa bra saker, men vi tror precis som ni att det kommer bli oerhört viktigt för
oss att utveckla och höja oss ytterligare ett snäpp. Det är tuff konkurrens om att få /
ha de bästa spelarna kvar i föreningen. Det är inte som tidigare, numera är våra
spelare attraktiva i hela fotbolls-Europa.
Under 2020 har styrelsen fokuserat på att arbeta fram en långsiktigt hållbar strategisk
plan för föreningen. Den ligger i linje med den ambition som lyfts fram i er motion. En
konkret konsekvens av den strategiska planen är att vi kommer förstärka
fotbollsorganisationen i BP. Just nu är vi i rekryteringsfas av en ny verksamhetschef.
Vi har en unik situation med Grimsta som bas. Där herrar och damer samt våra
Akademilag kan träna och förhoppningsvis i framtiden dra nytta av varandra på ett
ännu effektivare och bättre vis.
Våra tränare är välutbildade men självklart bör vi se till att de även fortsättningsvis får
vidareutbilda sig. Att samarbeta med andra idrotter och de olika specialförbunden är
intressant och en tanke som säkerligen den nya Verksamhetschefen kommer att titta
på.
Att ha ett fast antal spelare som skall flyttas upp varje år är svårt. Vi kan givetvis
hoppas att det finns 4 spelare att flytta upp varje år men detta skulle göra att truppen
efter 3-4 år blev väldigt ung och kanske inte så slagkraftig som ni önskar. Visst skall
några av våra unga och lovande talanger flyttas upp / ges chansen varje år men att
ha en fast siffra kommer att vara svårt. Det har de senaste åren fungerat väldigt bra
på herrsidan medan det har varit större utmaningar på damsidan. Detta är givetvis
saker som vi identifierat och en sak som föreningen nu verkligen måste försöka ta
tag i.

Vi har idag ett beslut på att trupperna för våra representationslag skall bestå av 4
kategorier spelare. Det skall vara unga egenutvecklade spelare, unga lovande
Stockholmare, hemvändare (BP-spelare som varit borta från klubben i några år men
som vill komma tillbaka för att hjälpa sin gamla klubb) samt eventuella
profilvärvningar. Detta har väl inte fungerat helt de senaste åren men vår förhoppning
är att det från i år skall börja märkas.
Det är en stor utmaning att inte släppa iväg/sälja några av våra unga talanger. Det är
heller inte alltid enkelt att få till kontrakt med alla som vi vill skall vara kvar. Detta
handlar inte alltid om ekonomi utan vissa spelare och deras föräldrar/agenter söker
sig helt enkelt till klubbar som de tror att de kan få en bättre vardag och kanske en
bättre utbildning i. Receptet på detta är givetvis att se till att vi har den bästa
utbildningen. Vi skall få våra unga talanger att känna att ”jobbar jag hårt kommer jag
få chansen att spela seniorfotboll i ung ålder på en nivå som jag inte får i andra
klubbar”. Har vi de bästa tränarna, den bästa verksamheten så kommer spelarna att
vilja vara kvar hos oss och många nya spelare vilja vara i föreningen.
Att ha en egen prislista för BP-spelare tror vi kommer att vara svårt. De flesta agenter
vet redan vilket fantastiskt arbete våra Akademitränare gör och förhoppningsvis
kommer dom se att Brommapojkarna är en fantastisk väg för unga spelare att
utvecklas i, för att senare gå vidare i sina karriärer.
Visst vill vi att både vårt herr och damlag skall spela så högt upp i seriesystemet som
möjligt, gärna Allsvenskan, men att BARA ha det som mål tror vi kommer göra att det
ibland fattas kortsiktiga och felaktiga beslut som kan få betydelse på längre sikt och
på ett negativt vis påverka föreningens framtid. Vi måste t.ex. få slut på ”jo-jo
åkandet” på herrsidan, Det är dags att bygga något stabilt och trovärdigt och då
gärna med en majoritet unga egenutvecklade BP-spelare! Detta är något som vi har
tagit fasta på i den ny strategiska planen för BP.

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse föreslår styrelsen årsmötet
Att motionen därmed anses besvarad.

