Mandal den 27 juli 2019

Hej på er lokalföreningsordföranden!
Jag hoppas att ni har en skön sommar fylld av hästäventyr, jordgubbar, sand mellan tårna och
behövlig vila. Förbundsstyrelsen jobbar på med vissa av våra projekt under sommaren men vi passar
även på att ta lite ledigt och kraftsamla inför hösten.
Tack alla ni som deltog på ordförandekonferensen den 5 juli i Norrköping – vilka otroligt kreativa
diskussioner vi hade! För er som inte hade möjlighet att vara med, vi jobbar på att hitta en teknisk
lösning så att det går att vara med på distans framöver men dessvärre är vi inte i hamn ännu. Denna
konferens ägnades huvudsakligen åt att diskutera SIFs ekonomiska läge och vad vi behöver göra för
att förbundet ska överleva. I senaste numret av tidningen Islandshästen skrev jag i min ledare att
förbundet under de senaste sex åren har gått back med i genomsnitt 1000 kronor per dag, vilket
känns helt overkligt, men är ett faktum. Krasst sett innebär detta att pengarna håller på att ta slut
och om vi inte gör något åt det nu så kommer förbundet inte att finnas kvar efter år 2020. Under
diskussionerna på ordförandekonferensen var vi alla rörande överens om att detta inte får hända och
att vi tillsammans måste hitta vägar att vända denna nedgång.
Efter att vi skiljt ut vår avelsverksamhet från förbundet 2013 så har vi krympt vårt kansli från 6
anställda till 1,75 och vi har under detta år gjort vad vi kunnat för att få ner våra fasta och löpande
kostnader till ett minimum. Under maj månad har vi genomfört workshops med våra sektioner och
arbetsgrupper för att öka medveten om förbundets ekonomiska situation samt för att höja den
ekonomiska kompetensen i sektioner, arbetsgrupper och styrelsen. Vi har många idéer om hur vi kan
öka våra intäkter, både på kort och lång sikt, och vi har redan några saker på gång som på sikt
kommer kunna ge oss en stabil ekonomi vilket känns väldigt bra.
Just nu ägnar jag, styrelsen och kansliet mycket tid åt att leta kostnader att dra ner på samt åt att
minimera risker för förluster inom olika delar av vår ekonomi. Detta ska vi fortsätta göra och vi
arbetar strategiskt med att rusta SIF för framtiden för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.
På ordförandekonferensen var det flera av er lokalföreningsordföranden som föreslog att vi nu,
direkt, ska genomföra en ”Rädda-SIF-kampanj” och be de lokalföreningar som kan och vill, att avsätta
ett valfritt engångsbelopp till förbundet för att ge oss möjlighet att vända den ekonomiska
situationen en gång för alla. Jag är helt säker på att vi har en ljus tid framför oss, intresset för vår häst
är större än någonsin och vi har så många eldsjälar i förbundet som vill fortsätta vara med och
utveckla vår verksamhet, såväl på lokal- som på distrikts- och nationell nivå. När jag tackade ja till
uppdraget som ordförande för SIF i mars, så anade jag att uppdraget att vända SIFs ekonomi skulle
bli en av de största och första saker som jag skulle ta mig an och så blev det. Jag visste att jag inte
skulle kunna göra detta själv men om jag inte hade trott att det skulle gå, och att vi skulle hjälpas åt
att göra det, så skulle jag inte ha tackat ja till uppdraget. Jag vet att vi kommer att fixa detta och jag
vet att vi kommer att fortsätta att utvecklas som ett starkt, sunt och framgångsrikt förbund, under
lång tid framöver. Och vi kommer lära oss massor på vägen och, mestadels, ha jättekul när vi gör det!

Det är ganska ”skämmigt” att behöva skriva detta brev till er, men under ordförandekonferensen gick
det upp för mig att jag måste göra det i alla fall. SIF är ju vi tillsammans, det finns inget vi och dem. Vi
tillhör alla en lokalförening och lokalföreningarna utgör SIF. Några av oss ”lokalföreningspersoner”
väljer att under en period kliva in och ta oss an ett centralt förtroendeuppdrag, för att några år
senare återigen jobba i vår lokalförening. Oavsett var i organisationen vi utför vårt ideella uppdrag så
gör vi det under Svenska Islandshästförbundets paraply. Och allas insats är precis lika mycket värd!
För att vi ska kunna genomföra tävlingar, nationella ungdomsevenemang, Sverige-ritter, SM, utbilda
domare och instruktörer, ta del av FEIFs tävlingsreglemente, delta i internationella
islandshästarrangemang, bli bästa nation på VM osv, så måste vi ha en central sammanhållande nivå i
förbundet. Och det är den nivån vi haft svårt att bära ekonomiskt fram tills idag.
Bästa lokalföreningsordföranden, hur ser det ut hos er? Har ni möjlighet att hjälpa ”den centrala,
sammanhållande nivån” av organisationen att komma på fötter under 2019? Det skulle betyda
oerhört mycket för förbundet om vi kunde få in ett grundkapital som gör att vi därigenom får
möjlighet att arbeta med de långsiktiga förändringar vi behöver göra. SIFs dåliga ekonomi har under
flera år varit som en elefant i rummet som ingen har velat ta i eller prata om. Låt oss nu tillsammans
omvandla denna stora elefant till en fantastiskt vacker och uttrycksfull islandshäst som vi alla känner
stor stolthet över att vara delägare i. Det tycker jag att den förtjänar och jag är säker på att många
fler kommer vilja bli delägare framöver!
Å SIFs 7000 medlemmar vill jag på förhand uttrycka den största tacksamhet som går att uttrycka för
alla bidrag som kan ges, jag lovar att de kommer att förvaltas på bästa tänkbara sätt.
Jag önskar er alla en fortsatt skön sommar, jag är ledig från mitt vanliga jobb t o m 12 augusti och jag
hoppas träffa många av er på VM i Berlin (heja Sverige!!!). Ni är alltid välkomna att höra av er till mig,
antingen via mejl: anna.albinsson@icelandichorse.se, eller telefon 0705-222611 (skicka gärna sms
om jag inte svarar så ringer jag upp).
Om ni har möjlighet att avsätta ett belopp till ”Rädda SIF”-initiativet så gör ni det på: Bg 5035-7524
Märk insättningen ”Rädda SIF” och ange er lokalförenings namn. Världens största TACK på förhand!
Sommarhälsningar från Anna Albinsson, ordförande i Svenska Islandshästförbundet

Bilaga 1: SIFs ekonomiska utveckling. Resultat- och likviditetsutveckling 2013-2018. Vår uppgift att
tillsammans snabbt vända den negativa ekonomiska utvecklingen. Tiden är knapp och vi måste
arbeta både med kort- och långsiktiga lösningar.
Bilaga 2: Första utkast ”Åtgärdsplan”. Denna åtgärdsplan bygger bl a på förslag som framkom under
ordförandekonferensen 5 juli. Vi kommer att arbeta vidare med den i förbundsstyrelsen, och det är
alltså ett första utkast som vi ska knåda vidare. Ytterligare förslag på möjligheter att stärka SIFs
ekonomi välkomnas!

