Motioner, förslag och tankar till årsmötet 2020
Inledning
Styrelsen har mottagit följande motioner inför årsmötet 2020
Samtliga inlämnade av Eerika Kiili.
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Klubbkonferens
Hammarbygalan
Adjungerade styrelseledamöter
Fonder, stipendier och bidrag

Styrelsen har dessutom mottagit ”förslag och tankar” riktade till styrelsen och årsmötet.
Motioner skall behandlas formellt, med svar från styrelsen och som skall bifallas, avslås
eller anses besvarade, av årsmötet.
Förslag och tankar behöver inte formellt behandlas, men styrelsen lämnar ändå sina
svar till årsmötet och tar de i beaktande i kommande verksamhet, enligt styrelsens svar.
Det kan alltså inte fattas något formellt beslut om dessa saker på årsmötet. Däremot är
frågorna som sådan viktiga för klubben och kommer självklart att beaktas i de planer
som styrelsen har för kommande år.
Inledningsvis vill styrelsen också tacka för det engagemang som finns bakom
motionerna och förslag/tankar. Medlemmarnas engagemang är avgörande för att
Hammarby Friidrott skall utvecklas.
Att många medlemmar engagerar sig i klubbens framtid och utveckling vill vi
uppmuntra. Styrelsen ser därför gärna flera motioner till framtida årsmöten.

1. Klubbkonferens
Motionärens anförande:
Klubbkonferensen har genom åren genomförts i många former och med olika innehåll. För mig
har det varit en viktig plattform där jag träffat och lärt känna andra i klubben utanför min
träningsgrupp och utvidgat mitt nätverk både inom klubben och utanför. Vilket varit en
förutsättning för utveckling.
Det är där det funnits möjlighet att samtala med andra om klubbfrågor och få nya perspektiv.
Det är också där nya allianser uppstått. Och framför allt där hela föreningen möts som ett
verktyg i den demokratiska processen.
Därför är mitt förslag till styrelsen att Klubbkonferensen ska återupptas. Den behövs.

Styrelsens förslag till beslut på motionen:
Styrelsen föreslår att motionen bifalles av årsmötet, med det tillägget att styrelsen äger ansvar
för i vilket format själva konferensen äger rum.

Styrelsens motivering:
klubbkonferens har varit en årlig lång tradition i vår verksamhet och står med i vår
Verksamhetsplan 2020.
Styrelsen är helt enig med motionären att en klubbkonferens är viktig för klubbens verksamhet,
dess ledare, utveckling av nätverk mellan ledare och mellan ledare och styrelse. Styrelsen förstår
också att det är viktigt med mötesplatser där ledare över gränserna i träningsgrupper,
tävlingsarrangemang och andra funktioner träffas.

2. Hammarbygalan
Motionärens anförande:
Hammarby galan har också varit ett viktigt tillfälle där klubben möts. Inte minst viktigt för de
aktiva att få dela sina framgångar med hela klubben i form av utmärkelser.
Därför är mitt förslag att Hammarbygalan ska återupptas. I nya former.

Styrelsens förslag till beslut på motionen:
Styrelsen föreslår att motionen bifalles av årsmötet, med det tillägget att styrelsen äger ansvar
för i vilket format själva Hammarbygalan äger rum.

Styrelsens motivering:
Styrelsen är helt enig med motionären om andemeningen i förslaget.
Även i denna motion är styrelsen helt enig med motionärens förslag. Styrelsen är medveten om
att Hammarbygalan varit en viktig del av ”avslutningen” av säsongen. Och som motionären
skriver ett sätt att uppmärksamma aktivas framgångar med andra.
Styrelsen är medveten om att det funnits en tradition av gala. Styrelsen planerar också för att
genomföra en sådan. Preliminärt kommer galan att ske i samverkan med Midnattsloppet, som är
klubbens viktigaste arrangemang. Även för Midnattsloppet finns det skäl att uppmärksamma
viktiga händelser/insatser.

3. Adjungerade styrelseledamöter
Motionärens anförande:
Adjungerande ledamöter är något vi enligt våra stadgar har möjlighet till. Jag vill anmoda
styrelsen att ta detta i större beaktande.
Detta för att kunna bilda och formalisera olika råd, kommittéer eller arbetsgrupper som skapas
utifrån både intresse och behov. Adjungerande ledamöter skulle kunna avlasta styrelsen med
frågor som inte är löpande över hela året. Och arbetsgrupper skulle kunna avlasta både styrelse
och kansli.
Bakgrunden är mina intryck från möten och samtal under valberedningens arbete inför förra
årets förslag till styrelse. Då vi var vi tvungna att ta till lite okonventionella metoder för att hitta
nya styrelseledamöter.
I vårt arbete då, så bjöd vi in till ett antal möten och samtal. Med en mängd engagerade
personer/medlemmar (tränare, fd tränare, aktiva, fd aktiva, föräldrar mfl) som hade intresse av
klubbfrågorna och en positiv utveckling för Hammarby Friidrott.
Några var från början inte intresserade av att sitta i en styrelse, men alla hade gemensamt ett
stort engagemang för klubben. I samband med dessa möten uppstod spontana idéer och tankar
om hur man kunde bidra och medverka till klubbens utveckling utan att sitta i styrelsen.
I flera fall fanns det också tankar om att bilda olika råd.
Jag vill lyfta en frågeställning som dök upp från flera håll.
Det saknas beredskap för hur Hammarby tar hand om sina elit- och senioraktiva som slutar.
Efter många års satsning på en friidrottskarriär blir det tomt den dagen man slutar. Och man vill
kanske fortsätta att vara en del av den gemenskapen som varit så viktig i många år. Men hur och
vad gör man? Det finns ju andra uppdrag än tränarrollen.
Fördjupar mig inte i detaljer, då det inte är min idé. Ville bara illustrera ett exempel på ett råd
eller kommitté som skulle kunna bildas där man följer upp frågan och generar helt nya krafter
som hjälper till i klubben
Andra tankar om råd eller kommittéer som lyftes fram förra året var bland annat;
Funktionärsråd som komplement till TAK (skulle kunna avlasta kansliet)
Festkommitté (skulle kunna avlasta styrelsen med planering)
Ungdomsråd upp till 25 (dagens ungdomar är engagerade i många frågor)
Föräldraråd bland de yngre grupperna. (kan organisera olika hjälpinsatser)
Veterankommitté – pågående…?
Projektbaserade råd…
Jag vågar inte säga om de personer som var villiga att engagera sig i dessa frågor för ett år sen
fortfarande vill, men ville ändå lyfta frågan om engagemang utanför styrelse, kansli och
tränarroll.

Styrelsens förslag till beslut på motionen:
Styrelsen upplever inte att det finns något explicit konkret att ta ställning till, men som vi anför
nedan är vi helt eniga om andemeningen i motionen
Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad med nedan anförda motivering.

Styrelsens motivering:
Även i denna motion är styrelsen helt enig med motionären om andemeningen.
Saxat ur verksamhetsplanen:
I vår verksamhetsplan står följande under det Styrelsen skall arbeta med: ”Kommunikationsstrategi,
för att involvera medlemmarna tydligare och mer målmedvetet och vid behov bilda arbetsgrupper
för särskilda frågor.”
Styrelsen uppfattar inte att det explicit finns något förslag för årsmötet att ta ställning till.
Motionären åberopar en viktig fråga som handlar både om klubbens organisation, rekrytering av
ledare i ansvarig befattning, där styrelsen är en viktig del, men i ett större perspektiv också hur
klubben tar till vara tidigare aktiva, föräldrar och andra intresserade i klubbens verksamhet.
Motionären lyfter viktiga frågor som är av största vikt att vårda. Exakt hur klubben ska verka i
dessa frågor varierar naturligtvis över tid. Ibland är, som motionären, skriver; råd, kommittéer
och projekt strukturen som vi organiserar oss i.
Styrelsen tar till sig av motionärens förslag och kommer under det kommande året att aktivt
jobba i enlighet med andemeningen i motionen.

4. Fonder, stipendier och bidrag
Motionärens anförande:
Ekonomin är ett av styrelsens viktigaste ansvar. Har stor respekt för detta ansvar. En viktig del
av både klubbens och hela idrottsrörelsens ekonomi grundar sig på fonder, stipendier och
bidrag.
Jag har i egenskap av tränare på eget bevåg under föregående år ansökt om bidrag vid fyra
tillfällen för att underlätta vardagen för mina aktiva. I några fall hjälpt till så att de aktiva ska
kunna fortsätta med sin idrott. Detta ansvar borde inte ligga hos den enskilda tränaren.
Vill härmed anmoda styrelsen att bevaka dessa medel. Eller få bekräftat att så sker. Och se till att
kunskap och information om detta finns samlat.
Delar gärna med mig av den information, kunskap och erfarenhet jag har av detta.

Styrelsens förslag till beslut på motionen:
Styrelsen upplever inte att det finns något explicit konkret att ta ställning till, men som vi anför
nedan är vi helt eniga om andemeningen i motionen
Styrelsen föreslår därför att motionen med ovan anförda anses besvarad.

Styrelsens motivering:
Motionären har helt rätt i de bägge påståendena att ekonomin är ett viktigt ansvar för styrelsen
och att fonder/stipendier/bidrag är en viktig grundbult för aktiva att utöva sin friidrottsträning.
Styrelsen uppskattar att motionären på eget bevåg tagit initiativ. Dock är det viktigt att om
klubben förväntas ha en ”helhetsuppfattning” så kan inte en enskild tränare (eller någon annan
heller) å klubbens vägnar söka bidrag.
Däremot står det naturligtvis varje enskild medlem/tränare/ledare att ansöka hos lämpliga
stiftelse/fonder om bidrag för sin träning, utan att klubben har synpunkter om detta. Men i de
fall där klubben förväntas ha en sammanhållen uppfattning är det viktigt att sådana ansökningar
går via sportchefen, eller av denne delegerad uppgiften.
Grundprincipen bör vara, som motionären skriver, att det är klubben som ansvarar för dessa
ansökningar. I enlighet med motion nr 3, kan detta vara ett utsökt exempel på en uppgift för ett
råd eller kommitté.

Med ovan anförda anser styrelsen att de formella delarna av Eerikas
motioner/brev är besvarade – och gäller som underlag för formellt beslut
på årsmötet.

Vi vill ändock informellt föra fram några tankar/svar, som underlag för en diskussion
(kortare på årsmötet – utan formellt beslut) som klubben tillsammans med Eerika, och
andra, fortsätter vid lämpliga tillfällen.

Förslag/tankar till styrelsen & Årsmötet
1. Relationer
Eerikas anförande:
För att utveckla relationen/närvaron mellan styrelse och verksamhet åt båda hållen. Så föreslår
jag att samtliga styrelseledamöter besöker träningsverksamheten minst två gånger per år.
Exempelvis en träning & en tävling.
Förslag:
En träningskväll på Enskede IP i maj, en måndag är som ett kosläpp. Fullt av spring i benen. Just
på måndagar är av tradition många olika åldersgrupper samlade på samma dag.
Hammarbyspelen i Sätra är väl redan en obligatorisk tradition hoppas jag.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen är helt enig med Eerika om att relationen mellan styrelsen och klubbens verksamhet
är viktig. Allt annat vore ju avskräckande. Så andemeningen är styrelsen helt enig med Eerika
om.
Att däremot kvantifiera deltagande på vissa aktiviteter är främmande. Dels beroende på att olika
styrelseledamöter har olika funktioner, dels för att det inte är lämpligt att villkora
styrelseuppdrag på det sätt som Eerika föreslår.
Styrelsens känsla är ändock, utan att exakt behöva redovisa detaljer, så finns vi närvarande vid
klubbens olika aktiviteter. Hammarby Friidrott är en stor klubb med vitt skilda aktiviteter. Att
”kräva” att styrelsen ledamöter villkorligt ska delta i vissa aktiviteter tror styrelsen också
skrämmer personer att ta på sig ett styrelseuppdrag.

2. Aktivitetsavgifter
Eerikas anförande:
Jag stöttar och uppmuntrar ett gemensamt & tydligt regelverk för aktivitetsavgifter.
Men jag hoppas, önskar och uppmuntrar till att klubben fortfarande ska kunna ta hänsyn till undantag och
särskilda omständigheter. Att det ska finnas möjlighet att ändra och förbättra systemet. Och att man aldrig
slutar att försöka hitta lösningar.
Har valt att inte skriva detta som en motion då jag vet att det jobbats hårt under året för att hitta nya
former och gemensamma regelverk. Och jag är inte insatt i hur tankegångarna varit under året.
Men jag känner mig manad att lyfta denna fråga en gång till på årsmötet för att uppmärksamma mina
upplevelser och erfarenheter kring detta under året.
I min egen träningsgrupp så drabbades några enskilda som började sent på året eller som började i
samband med att alla avgifter plus nästa årsavgifter skulle betalas samtidigt. Det blev mycket pengar på
en gång. I december dessutom.
I år så har vi också blivit flera juniorer och ett antal av de som fyllt 18år har nu en egen ekonomi Utan stöd
av föräldrar. Ingen har varit ovillig att betala, men ställt frågan om hel terminsavgift fast de börjat in i
terminen. De har undrat över möjlighet att avbetala. Men ingenting har varit förhandlingsbart. Det är
därför jag på eget bevåg akut sökt bidrag för några.
Jag har genom åren också stött på aktiva med föräldrar som legat i skilsmässa. Där ekonomin i familjen
tillfälligt har påverkats. Eller där den aktive mått dåligt och inte orkat komma på träningen fast träningen
har varit den platsen som gett en stunds glädje och uppmuntran. Där föräldrarna prioriterat bort
terminsavgiften pga låg närvaro.
Vid något tillfälle har jag använt mig av dispens från klubben. En termins dispens gjorde att hen kunde
fortsätta ett tag till.
Jag ämnar inte komma med något nytt förslag. Även om jag har tankar kring saken.
Önskar bara uppmuntra styrelsen och hela klubben att även fortsättningsvis ta hänsyn till särskilda
omständigheter. Detta är inte en fråga för enskilda tränare.
Och jag hävdar att det är undantagen som bekräftar regeln.

Styrelsens kommentar:
Styrelsen är helt enig med Eerika om att principer för aktivitetsavgifter är svåra. I grunden krävs strikta
policys/principer för att klubben som helhet ska fungera. Just som Eerika skriver krävs också praktisk
hantering av individer av olika skäl. De här två sakerna ställs mot varandra och delikata avvägningar
behöver ständigt göras.
Hammarby Friidrott ska vara en välkomnande miljö där alla ska kunna träna friidrott och känna sig
välkomna. Men för att det ska fungera krävs, som Eerika skriver, principer för hur avgifter tas ut. Avgifter
behöver upplevas som rättvisa. Men att i en sån stor klubb som Hammarby Friidrott skapa ”absolut
rättvisa” för varje individ är nästintill omöjligt.
När avsteg från principer behöver göras krävs också en särskild ordning. Som klubb vill vi inte ”hänga ut”
den/dem som för en period behöver stöd för att fortsätta sitt friidrottande. De personer som handhar
sådana ärenden behöver alltså ha extremt stor integritet – och delegerat ansvar att fatta beslut.
Styrelsen tar till sig frågeställningen och samarbetar gärna med en utvald grupp tränare och sportchefen
för att hitta bra lösningar.

3. Tankar jag vill framföra. Och fråga årsmötet om.
Eerikas tanktar:
Två av mina hjärtefrågor som driver mig som tränare.
Jag vill som tränare möjliggöra att så många som möjligt ska fortsätta så länge som möjligt med
sitt idrottande. Även om man inte når hela vägen till elit eller om man har andra hinder i form av
någon NPF, psykisk ohälsa eller andra socioekonomiska aspekter.
Och jag menar därför att man måste se hela människan & inte bara friidrotten i det långa loppet.
Tror inte att många säger emot mig på det. Men jag skulle vilja uppmärksamma några frågor som
är viktiga för mig och som inte är självklart att vi pratar om i klubben.
Jag tycker/menar att frågan om NPF-Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (i
vardagligt tal diagnoser) & psykisk ohälsa är något som vi i Hammarby ska ha på
agendan. Det ska vara självklart att prata om detta.
Dels genom utbildning, dels genom att det finns med i våra organiserade samtal, men också
genom erfarenhetsutbyte. Det kan vara svårt att veta hur man som tränare ska hantera tex
någon med depression eller ätstörningar. Någon har kanske redan upplevt det.
Vissa saker kan också vara stigmatiserade och svårt att prata om. Just därför tycker jag att det
ska bli en naturlig del i vår förening. Att vi ska börja prata om detta.
Jag har eget intresse och erfarenhet av både NPF & psykisk ohälsa bland ungdomar. Men de
senaste åren har jag också gått flera utbildningar för tränare. Hur man tränar barn, ungdomar
och vuxna med exempelvis ADHD. Hur man hanterar någon på träningen som blir utsatt för
övergrepp i hemmet.
Under året som gått erbjöd jag mig att prata och dela med mig av mina intryck från utbildning
och seminarium. Men det fanns i föreningens befintliga forum inte tid och utrymme, tyvärr.
Jag pratar redan enskilt med några tränare som är intresserade av frågorna. Men jag erbjuder
mig att organisera och bjuda in till utbildning & utvecklingsträffar kring detta. Så att fler tränare
och intresserade kan delta i samtalet.
Så min undran till styrelsen och årsmötet är om jag får stöd i detta?

Styrelsens kommentar:
Det korta enkla svaret på Eerikas fråga är, ja!
Och det är viktigt. Hammarby Friidrott ska vara en klubb som inkluderar. Och detta är helt i linje
med den strategi som gäller för Svensk Friidrott. Inkluderande friidrott för alla.
MEN, det finns också en vardag. Som Eerika lyfter så krävs det ledare som klarar av att hantera
friidrottare med olika funktionsvariationer. Men styrelsen är positiv till Eerikas förslag och just
denna verksamhet är ju också utmärkt att hantera i ett råd eller kommitté.
Vi vet att det är flera ledare som är intresserade av likartade verksamheter. I den bästa av
världar kan Hammarby Friidrott samordna verksamheten till nytta för alla.

