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Frågor och svar bolagisering av elitverksamheten Gefle IF FF 
 

Bakgrund 
Vision Gefle IF 

”En förebild inom svenskt föreningsliv, för ett bättre Gefle” 

 

Mission: 
#Geflermöjligheter att lyckas 

 
Missionen beskriver syftet med organisationen och varför organisationen existerar. Missionen beskriver vad 

organisationen skall göra och leverera för att ge sitt bidrag till att visionen nås. 

 

Önskat läge 2023 
• Professionell och strukturerad organisation 

• Tydliga processer & långsiktighet 

• Ekonomi i balans 

• Framgångsrik och kvalitativ sport 

 

Långsiktiga mål 2025: 
• Herrlag i högsta serien som är goda förebilder i enlighet med vår värdegrund 

• Damlag i högsta serien som är goda förebilder i enlighet med vår värdegrund 

• En bredd som fostrar framtidens förebilder, både som människor, fotbollsspelare och ledare. 

• En akademi som levererar spelare till Allsvenskan och ut i Europa med Gefle IFs värdegrund som 

tydlig bas. 

• En av Sveriges mest attraktiva och ledande fotbollsföreningar som bidrar och gör skillnad för 

människan, fotbollen, samhället och ledarskapet med inkludering och människors lika värde som 

tydlig grund. 

 

Kort bakgrundsbeskrivning 
Gefle IF FF är en fotbollförening med bred verksamhet som är indelad i elit, dam, akademi och bredd. 

Föreningens vision är att ”Gefle IF FF är en förebild inom svenskt föreningsliv” och missionen är att vi ska 

”gefler möjligheter att lyckas”. Föreningen bedriver utveckling av fotbollsspelare och förebilder i alla åldrar 

och med det samhällsnyttiga målet att verkligen bidra till ”Ett bättre Gefle”. 

När herrlaget åkte ur Allsvenskan 2016 så slog det hårt mot föreningens ekonomi med ett tapp på 11 MSEK. 

2017 handlade mycket om att omstrukturera och anpassa kostymen via besparingar.  

Under 2018 har en ordentlig genomlysning av verksamhetens olika delar gjorts rent ekonomiskt. Styrelsen 

beslutade i juni 2018 att elitverksamheten (i nuläget herrlaget) ska bolagiseras.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Syfte 
Syftet med bolagiseringen av elitverksamheten som idag bedrivs i Gefle IF Fotbollsförening är 

följande: 

-Säkra elitfotboll i Gävle, klara licensnämndens krav på positivt eget kapital 

-Vision om att utmana fotbolls-Sverige 

-Renodla en stor och diversifierad verksamhet, bredd till elit, vilket även skyddar barn- och 

ungdomsverksamheten som idag går med överskott 

-Skapa ännu större delaktighet bland supportrar genom delägarskap 

-Målsättning att få in 8-10 miljoner kronor via aktieförsäljning 

 

 

1. Hur har styrelsen kommit fram till förslag att bolagisera och vilka delar ingår?  

Säsongen 2016 ledde till att A-laget herrar ramlade ur Allsvenskan. Detta innebar ett ordentligt ekonomiskt 

slag mot föreningen i form av att verksamheten förlorade 11 MSEK.  

Under 2017 genomfördes en rad besparingsåtgärder och omstruktureringar där ca 8 MSEK sparades in.  
När styrelsen utvärderade 2017 års insatser under våren 2018 så såg man att besparingarna som gjorts på ca 8 

MSEK inte var tillräckliga. En förstudie ang bolagisering tillsattes där en arbetsgrupp tittade på andra 

föreningar som valt att gå denna väg.  

Studien har analyserat förutsättningarna tillsammans med revisorer och andra rådgivare. Vi har också haft 

dialoger med andra klubbar med liknande förutsättningar som har gått igenom processen.  

Den genomförda förstudien visar på att det är fördelaktigt att lyfta ut elitfotbollen i form av vårt herrlag till 

ett bolag. Dam, akademiverksamhet och bredd föreslås ligga kvar i den ideella föreningen som också är 100 

% ägare av Gefle IF Elitfotboll AB. Styrelsen fattade mot bakgrund av förstudien detta beslut på ordinarie 

styrelsemöte i juni och kommer således kalla till ett extra årsmöte i slutet av augusti då det är medlemmarna 

som avgör frågan om bolagisering. 

 

2. Vilka är de främsta anledningarna till en bolagisering av GIF:s elitverksamhet?  

- Huvudanledningen är att skydda hjärtat i verksamheten dvs den för ungdomar och barn, men också 

att få in kapital i syfte att säkra elitlicensen och möjliggöra en långsiktig satsning på elitfotboll för 

både herrar och damer.  

- Det handlar om att renodla och förtydliga elitsatsningen och bedriva verksamheten mer effektivt, 

såväl administrativt som ekonomiskt. Tydliggörandet handlar om att separera den professionella 

verksamheten, elitverksamheten, från föreningsdelen då eliten har tusentals ekonomiska 

transaktioner med näringslivet (andra aktiebolag) både vid inköp och intäkter.  

Vid möten med SEF har det dessutom framkommit att man från deras sida gärna ser att alla elitlag på den här 

nivån bolagiseras då det blir enklare på många plan med liknande rörelseformer för alla lag. Redan idag är ju 

flera av SEF-lagen idrotts-AB, såsom Djurgården, Örebro, Hammarby m fl.  

Styrelsen har också via klubbdirektör sonderat intresset hos flera sk nyckelinvesterare och fått ett mycket 

positivt gensvar. Responsen har varit den samma hos politiken i Gävle.  

 

3. Vilka är kostnadseffektiviseringarna?  

Den största delen är att ett bolag har avdragsrätt för ingående moms mot utgående moms. Vinsten med att 

organisera verksamheten i ett idrotts-AB är att man då har rätt att dra av momsen vid samtliga inköp av 

material, resor och liknande. I en ideell förening saknas avdragsrätt för moms varför momsen blir en ren 

kostnad. Köper vi t ex material för 2000 kronor idag så är 400 kronor moms som är en direkt kostnad i 

föreningen som inte kan redovisa moms. I ett bolag blir momsen avdragsgill och då blir kostnaden för 

samma produkt 1600 kronor. För resor är momssatsen idag 6 % men även det blir ett avsevärt belopp 

eftersom vårt elitlag har både många och långa resor.  

4. Finns det fler fördelar?  

- Det gör det enklare/tydligare att skaffa externt kapital. Ekonomiska styrmedel/tydlighet – 

skapar/kräver professionellare arbetssätt. Attraktivare och tydligare för investerare. 

- Vi särskiljer en ekonomiskt riskfylld verksamhet. Konkurs för bolaget drar inte med sig övrig 

verksamhet i den ideella föreningen 

 



5. Finns det några nackdelar då?  

- Eftersom ett idrotts-AB är momspliktigt så balanseras ju ingående moms med utgående. Till allra 

största del är det inget problem eftersom de flesta transaktionerna görs mot bolag som också har 

avdragsrätt. Dock blir biljettintäkterna, som är momsfria i föreningen, belagda med moms på 6 %. 

Det innebär att en biljett som idag kostar 150 kronor blir belagd med 9 kronor moms. Om GIF väljer 

att inkludera momsen i dagens pris så blir momsen 8,50 kronor och biljettintäkten 141,50 kronor.  

- Ett idrotts-AB kan inte få aktivitetsbidrag från RF-, stat och kommun. Då de flesta utövare i 

seniorlaget är för gamla för att erhålla aktivitetsstöd blir effekten mindre och vi kan bortse från detta. 

Hela den ideella dam-, ungdoms- och breddverksamheten ligger kvar i föreningen och drabbas 

därför inte.  

- Ej befriat från inkomstskatt  

 

6. Hur kommer styrelsen att utformas?  

- Föreningen kommer att ha majoriteten av platserna i styrelsen. Vi ämnar ha 7 styrelseplatser där föreningen 

kommer att ha fyra av dessa och så kommer vi att öppna upp för tre externa platser.  

- Stadgar och bolagsordning föreslås utformas så att en majoritet av styrelsen i Gefle IF Elitfotboll AB ska 

hämtas från föreningens huvudstyrelse.  

7. Vilka är de största riskerna med en bolagisering?  

- Vår förstudie visar inte på några betydande risker med en bolagisering, tvärtom är riskerna betydligt 

större om vi inte genomför bolagiseringen. Riskerna med att inte göra det handlar framförallt att 

utsätta föreningens basverksamhet för att ta ekonomiska smällar och att inte heller möjliggöra en 

satsning på vare sig elit eller föreningens övriga verksamhet. Ytterligare en risk med att avstå från en 

bolagisering handlar främst om frågor som rör momsplikt och vinstskatt för vissa verksamheter som 

idag är undantaget föreningar, vilket dock snabbt kan förändras.  

- Det kommer sannolikt att leda till en större administration för vissa enskilda tjänstemän.  

- Riskerna med att inte göra det handlar framförallt att utsätta föreningens basverksamhet för att ta 

ekonomiska smällar och att inte heller möjliggöra en satsning på vare sig elit eller föreningens övriga 

verksamhet. 

 

8. Vad händer med eventuella stöd från kommunen?  

Bidrag som betalas från kommunen tillhör den ideella verksamheten och skall också så vara. Det handlar 

främst om aktivitetsstöd för ungdomar.  

 

9. Påverkar bolagiseringen kontrakterandet av elitspelare?  

Det är samma regler för arbetsgivare oavsett om man är förening eller inte gällande skattesatser, sociala 

avgifter etc. Verksamhetsövergång kommer att ske innebärande att kontrakterade spelare, ledare samt 

anställda övergår till ny verksamhet med befintliga villkor.  

10. Hur påverkar en bolagisering medlemmarna i klubben?  

Nuvarande regler om idrotts-AB möjliggör en försäljning om maximalt 49% av idrottsbolaget så att 

föreningen och medlemmarna har kvar 51 %, d v s bestämmanderätten, precis som idag.  

Aktiebolag har också en möjlighet att dela upp sin aktiestock i A- och B-aktier, vilket skiljer på 

bestämmande mandat och kapital. Då kan t ex B-aktier erbjudas till försäljning för att stärka kapitalet medan 

föreningen behåller de röststarkare A-aktierna. Gefle IF FF ämnar släppa B-aktier till externa aktieägare.  

11. Gällande polisbevakning, kan idrottsbolaget komma att bli skyldiga att betala för dessa insatser 

vid matcher och liknande?  

Det är ingen skillnad mot idag. För ett par år sedan var det en stor debatt angående främst 

stockholmsklubbarna i både fotboll och ishockey som debiterades en ganska stor kostnad som 

idrottsaktiebolag för detta. Dessa regler ändrades då och nu debiteras varken idrottsföreningar eller idrotts-

AB för polisinsatserna, det är lika villkor för alla.  



12. Kommer medlemmar och andra erbjudas att köpa aktier i Gefle IF IdrottsAB?  

Erbjudandet kommer att gå ut brett och riktas mot privatpersoner. Det är möjligt att köpa aktier via bolag. 

Syftet med bolagsformen är som ovan sagts är främst tydligheten och kostnadseffektiviteten, som gör driften 

administrativt enklare och är anpassad efter dagens elitidrott.  

Exempel vid kapitaltillskott om 9,5 MSEK 

Antal aktier: 5048 st 

Pris per B-aktie: 1882 kr 

Teckningstid: 1 september – 15 oktober 

Likviddag: 31 oktober 

Kapital i Gefle IF AB vid full teckning: 9,6 miljoner (totalt 6048 st aktier) 

Röstandel vid full teckning externa ägare: 33,5% (dvs Gefle IF FF behåller 2/3 majoritet) 

• Vid köp av 1 st aktie erhålles biljetpott om 10 st biljetter säsong 2019 

• Vid köp av 5 st aktie erhålles biljettpott om 10 st biljetter vardera per säsong, 2019 & 2020 

• Vid köp av minst 20 aktier erhåller säsongskort 2019 och 2020 

• Vid köp av minst 50 aktier erhålles signerad matchtröja med eget tryck samt säsongskort 2019 & 

2020 

 

13. Hur kommer den nya koncernstrukturen att se ut?  

Den ideella föreningen kommer alltid att vara majoritetsägare till GIF FF:s olika bolag. Det som skiljer mot 

tidigare är att elitverksamheten som legat i den ideella föreningen flyttas ned till ett nytt bolag, Gefle IF 

Elitfotboll AB. Se skiss nedan.  

 

 

14. Hur ser aktiefördelningen ut avseende röster och kapital?  

Nuvarande regler om idrotts-AB möjliggör en försäljning om maximalt 49% av idrottsbolaget så att 

föreningen och medlemmarna har kvar 51 %, d v s bestämmanderätten, precis som idag. Vi har för avsikt att 

aktiebolaget ska ge ut aktier i form av A- och B-aktier där B-aktierna har lägre rösträtt än A-aktierna. 

Föreningen kommer att inneha A-aktier och de aktier som kommer att säljas ut till intresserade kommer att 

vara B-aktier.  

 

 



 

 

15. Varför investera i Gefle IF? 

Gefle IF är Sveriges äldsta flersektionsförening och spelar en viktig roll i samhället och för Gävles 

ungdomar. Idag är ca 1000 barn deltagare i Gefle IF Fotboll varav 30% är tjejer och 30% barn med utländsk 

härkomst. Fotboll engagerar, skapar sysselsättning och inkluderar människor i ett positivt sammanhang. Med 

ett lag som får möjlighet att konkurrera på högsta nivå skapas förebilder, idoler och bra marknadsföring av 

Gävle som stad. Det i sin tur leder till positiva effekter som är bra för kommunen, invånarna och näringslivet. 

Den ekonomiska prognosen visar även ett överskott i bolaget fr.o.m. år 2020 (exkl spelarförsäljningar). 

16. Vad händer nu?  

Extra årsmöte är utlyst till den 30e augusti. Vid beslut om att gå vidare genomförs fackliga förhandlingar och 

genomförandet av bolagisering påbörjas för att avslutas den 31a december 2018.  

Grov tidplan 

- Sept: fackliga förhandlingar 

Sept-nov: öppen tid för teckning av aktier 

Okt-nov: bildande av bolag, utformning av aktiebrev mm 

Dec: bolagisering av Gefle IF läggs fram för SvFFs nämnd 

Jan 2019: Bolagisering genomförd och bolagsstyrelse tillsatt 


