Hej Medlemmar!
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Vad tiden går fort! Jag har nu snart suttit som ordförande i klubben i två år och jag har tio dagar kvar
att utföra mitt uppdrag som ni medlemmar tillsatt mig på. Tack för förtroendet!
Jag tänkte jag skulle försöka mig på att summera lite av det arbetet under denna period. Det började
egentligen med att ingen ville ha ordförandeposten och eftersom jag tidigare år varit mycket aktiv i
klubben både genom styrelsearbete och som instruktör, tävlingsledare och tävlingssekreterare så
kände jag väldigt starkt för klubben och ville då göra min insats igen att ta på mig uppdraget om det
nu skulle vara så att det var medlemmarnas mening och att jag skulle få förtroendet för det
uppdraget också. Eftersom det inte var någon större konkurrens om uppdraget så valdes jag som
ordförande.
Jag kände fort mitt ansvar att försöka få ordning och reda på klubben samt en tydlig ansvars- och
rollfördelning tillsammans med övriga i styrelsen. Att också få till en hållbar och långsiktig ekonomi
där vi tillsammans skulle kunna avsätta pengar för framtida investeringar och att kunna ha en liten
buffert för oförutsedda utgifter så att vi kunde stå torra om fötterna om något skulle hända. Det jag
också möttes av var att det saknades tillit till styrelsen och klubben i helhet. Det var ganska
pessimistiskt och ingen hade tid eller ork att hjälpa till med klubbarbetet. Det var en ganska ond
cirkel där kreativiteten försvunnit bakom gnäll och hur upptagen man själv var. Det är ju inte så
upplyftande och den feedback som gavs var sällan positiv, förutom att gräsplanen var riktigt bra skött
under hela första året.
För att öka på med öppenheten så började jag att skriva dessa medlemsbrev sex gånger per år. Jag
vet egentligen inte vad de tillför, men det var och är ändå ett försök från mig att öka på tilliten och
öppenheten i klubben. Den är mycket viktig för mig eftersom det är medlemmarna som tillsätter
styrelsen för att utföra det bästa för klubben enligt allt vad det innebär.
Jag lyckades inte så bra första året med att få till en förändring i attityd och värdering, men under
andra året fanns en hel styrelse som var engagerad och ville förändra till det bättre. Ansvaret,
engagemanget och kreativiteten ökade på ganska rejält och idag tycker jag att jag nått de mål jag satt
upp för mig själv första dagen jag tog på mig ordförandeskapet. Att genomföra en förändring tar lång
tid och inte ens dessa två år räcker för att få till en hållbar organisation, men det är än dock en god
början. Nu är det för den nya styrelsen att hålla i och utveckla klubben till en ännu bättre klubb.
Idag finns goda förutsättningar till det arbetet. Under året har vi tagit fram en brevmall med logga för
att använda vid alla utskick. Vi har också tagit fram olika blanketter för olika ekonomiska
redovisningar för att underlätta arbetet vid redovisningen för kassören. Vi har tagit fram mål för
styrelse och sektorer som i och för sig behöver revideras och uppdateras årligen. Vi har också tagit
fram en ansvar- och rollfördelning för samtliga uppdrag i styrelsen samt för alla sektorer. Det finns
idag ett tydligt uppdrag som finns tillgängligt för alla på hemsidan. Eftersom vi valt att arbeta med
målstyrning finns också en arbetsmall för sektorer och andra grupper som vill arbeta med
utvecklingsområden. Vi arbetar efter de SMARTA målen så att vi också kan mäta de mål som är satta.
Jag vill därför rekommendera och skicka med den nya styrelsen att arbeta med dessa mål som är

satta för 2014 och att också mäta dessa mål och redovisa tillbaka till medlemmarna på de
medlemsmöten som kommer att bjudas in till under året.
Vi har tagit fram en värdegrund på klubben också. Den måste nu antas av alla medlemmar och så
långt tror jag inte att vi i styrelsen har nått ännu. Även detta tar tid, men det handlar om attityder
och vilka värderingar som ska råda på klubben. Både målen och värdegrunden finns på klubben och
på hemsidan.
Vi har en hållbar ekonomi långsiktigt där vi strategiskt har valt olika sparalternativ, bla genom att
avsätta en del i budgeten för buffert.
Jag vill verkligen tacka för förtroendet jag haft nu i två år och tacka övriga i styrelsen för ett jättegott
samarbete, engagemang och vilja att förbättra och ta ansvar. Självklart vill jag även tacka alla i
sektorerna och andra medlemmar som hjälpt till på något vis att dra sitt strå till stacken. Ensam är
aldrig stark, men tillsammans kan vi förändra världen.
Nu hoppas jag verkligen på en stor uppslutning till vårt årsmöte om tio dagar. Där är det ni
medlemmar som har bestämmanderätten och väljer årets nya styrelse. Tänk på att vi har goda
förutsättningar med allt i klubben – nu gäller det att förvalta och utveckla klubben efter bästa
förmåga. Och det är jag övertygad om att den nya styrelsen har en vilja att göra. Jag önskar dem
lycka till!Vi ses på årsmötet! // Katarina Dunhage Jakobsson ordförande

