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IKHP har en lång tradition av att vara en förening som är öppen för alla oavsett kön eller bakgrund.
Om man skall leva som man lär så rimmar det illa att ha ett föreningsnamn som enbart riktar sig till
halva befolkningen i samhället.
I vårt moderna jämställda samhälle känns det inte så bra att köra med en sådan dubbelmoral att
man kanaliserar att klubben är öppen för alla bara man accepterar att bli kallad för pojke oavsett
kön.
Jag har sett att man via framtagandet av en ny hemsida, marknadsföringsfoldrar och nu senast
introduktion av en Parasportsektion framställer föreningen Idrottsklubben Hakarspojkarna som en
förening som är öppen för alla, vilket låter mycket fint. Men klubbnamnet säger tyvärr något helt
annat.
Klubbnamnet är inte enbart ett namn för våra medlemmar att visa upp i resultatlistor utan namnets
innehåll betyder minst lika mycket för vad vi ger för signaler till deltagare och besökare på våra
arrangemang, allmänheten, sponsorer, press, media och folk som hyr vår anläggning. Det är dessa
olika instanser som till stora delar bedömer vad vi gör, säger och uppträder i föreningens anda. Det är
alltså inte bara de idrottsliga resultaten som berättar vilka vi är i föreningen och vad vi står för. Vårt
klubbmärke är ett varumärke som syns och bedöms i alla möjliga sammanhang i samhället.
Jag känner väl till historien om föreningens bildande i februari 1929. På den tiden såg samhället
annorlunda ut och andra värderingar rådde gällande könsroller och vad kvinnor och män fick och inte
fick göra. Det var ytterst ovanligt att kvinnor idrottade på den tiden. Väldigt mycket har hänt i
samhället sedan dess som vi alla känner till. I ett jämställt samhälle så skall man inte behöva kallas
för pojke fast man är flicka och vice versa bara för att man håller på med en sysselsättning som en
gång i tiden enbart utövades av ett kön. Tyvärr så har många speakers gjort sig lustiga genom åren
och skrattat eller skämtat när flickor kommer in på upploppet eller målrakan som Hakarpspojkar
vilket inte direkt stärker unga tjejers självförtroende efter en väl utförd idrottsprestation. Man flyttar
då fokuset från den fina utförda prestationen till det komiska i föreningens namn istället.
Med ovanstående som bakgrund så inlämnar jag härmed en motion till årsmötet 2017 om
borttagande av namnet Idrottsklubben Hakarpspojkarna och istället byta ut det till det renodlade
namnet IKHP och att i fortsättningen enbart använda klubbmärket nedan. Min motion omfattar alltså
att namnet Hakarpspojkarna raderas helt i alla sammanhang och ersätts uteslutande med namnet
IKHP. Syftet med justeringen är att stärka seriositeten i klubbnamnet och att vårt officiella varumärke
skall vara ett namn anpassat för tjugohundratalet.

Här är mitt förslag på den officiella loggan som skall gälla konsekvent i alla
sammanhang i fortsättningen:

Mikael Gustavsson, medlem i Idrottsklubben Hakarpspojkarna sedan 1989

