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§ 84
Ansökan bidrag speciella ändamål, gåfotboll, Brottby SK (FN 2021.053)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Brottby SK ett bidrag om 16000 kr för inköp av 
gåfotbollsmål att belasta potten bidrag speciella ändamål 2021.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag speciella ändamål för inköp av gåfotbollsmål. I föreningens 
ambition och satsning på att vara en idrottsförening för alla avser föreningen att starta 
gåfotboll under 2022 på Össeby IP. Gåfotboll passar alla åldrar, både yngre och äldre. 
Föreningens förhoppning är att skapa en gemenskap, motion, hälsa och något för alla att 
samlas kring.

Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i 
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en 
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller arrangemang. 
Förvaltningen ser positivt på föreningens ambitioner att starta upp och utveckla föreningens 
verksamhet och föreslår fritidsnämnden att bevilja ett bidrag för inköp av gåfotbollsmål.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-15, Ansökan bidrag speciella ändamål, Brottby SK
 Ansökan bidrag speciella ändamål, gåfotboll, Brottby SK
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Tjänsteskrivelse

Ansökan bidrag speciella ändamål, 
gåfotboll, Brottby SK 

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Brottby SK ett bidrag om 16000 kr för inköp av 
gåfotbollsmål att belasta potten bidrag speciella ändamål 2021. 

Sammanfattning av ärendet
Föreningen ansöker om bidrag speciella ändamål för inköp av gåfotbollsmål. I 
föreningens ambition och satsning på att vara en idrottsförening för alla avser 
föreningen att starta gåfotboll under 2022 på Össeby IP. Gåfotboll passar alla åldrar, 
både yngre och äldre. Föreningens förhoppning är att skapa en gemenskap, motion, 
hälsa och något för alla att samlas kring. 

Fritidsnämnden kan bevilja bidrag i syfte att stimulera nytänkande och utveckling i 
föreningslivet. Stödet riktas till föreningar som vill prova nya idéer och/eller under en 
begränsad period intensivt arbeta med av nämnden prioriterade områden eller 
arrangemang. Förvaltningen ser positivt på föreningens ambitioner att starta upp och 
utveckla föreningens verksamhet och föreslår fritidsnämnden att bevilja ett bidrag för 
inköp av gåfotbollsmål. 

Bakgrund
Brottby Sportklubb (BSK) bildades i september 1948. Klubben består av tre
sportgrenar: Fotboll, skidor och friidrott. Idag är fotbollen den största sportgrenen i
klubben. Föreningen tillhör Upplands fotboll‐, friidrotts‐ och skidförbund och har 
omkring 300 medlemmar. 

Gåfotboll är en form av fotboll där du endast är tillåten att gå. Inga tacklingar är 
tillåtna vilket minimerar skaderisk. Gåfotboll handlar mest om gemenskap och glädje 
och möjligheten till att spela fotboll hela livet. 

Konsekvenser för barn
Gåfotboll riktar sig till alla åldrar, ung som gammal och en satsning från föreningen 
ger ett större utbud och förutsättningar till att erbjuda barn- och ungdomar en 
möjlighet till en meningsfull fritid i Vallentuna kommun. 
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Brottby SK ansöker om medel till Gåtfotbollsmål  
 
Som ett led i Brottby SKs ambition och satsning på att vara en idrottsförening för alla så kommer vi 
under 2022 att starta gåfotboll på Össeby IP. 
 
Gåfotboll är en spelform som passar alla åldrar, så länge man kan gå. Vår förhoppning är att 
gåfotbollen ska skapa gemenskap, motion, hälsa och något för alla att samlas kring.   
 
För skapa de bästa förutsättningarna för att spela gåfotboll önskar vi få tillgång till två gåfotbollsmål 
som följer IWFFs (International Walking Football Federation) regelverk. 
 
Nedan ses ett exempel på mål. Det angivna priset avser 1 mål: 
 

 
 
 
 
 
Brottby SK ansöker härmed om 16 000:- för inköp av två gåfotbollsmål. 
 
 
Brottby 2021-11-11 
 
 
Patrik Bolander 
Ordförande i Brottby SK 
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