Motion nr 4
Karby IK motion från Spårvägen BMK, Kista IK, Täby BM OCH
Skogås BK
Styrelsens yttrande:

Styrelsen kan förstå motionärerna och håller med om att det genomförts en del förändringar
under pågående säsong som påverkat spelare och arrangörer till en viss del negativt..
Styrelsens uppdrag från förbundsmötet 2013 är att göra nödvändiga förändringar som ligger i
linje med den målsättning som finns på 5 000 licenser, fler serielag och fler tävlingsstarter, samt
den övergripande målsättningen på att fördubbla verksamheten.
Styrelsen anser att möjligheten att göra förändringar måste kunna ske relativt sent inför en ny
säsongs början även om det ska hanteras med stor försiktighet och restriktivitet.
Styrelsen föreslår förbundsmötet att avslå motionen eftersom förändringsarbete är och måste
vara ett kontinuerligt arbete.
Distriktets yttrande
Badminton Stockholm utlåtande är att vi stödjer inlämnande av motionen. Alla motioner som lämnats in
från klubbar i Stockholm
kommer vi sedan att diskutera på vårt egna förbundsmöte den 8/9. Då får Karby IK m.fl. möjlighet att
presentera sitt förslag för alla Stockholmsklubbar.
Ordförande Pär Helmersson
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Ett tema under säsongen är att det ändras väldigt mycket på förutsättningarna på tävlingssidan.
Turerna kring elitserien känner de flesta till men det har också ändrats på nivåindelning m.m.
m.m. Förbundet har inte kunnat ge besked om vad som gäller för arrangörer till ”SGP-tävlingar”
och i informationen inför nästa säsong sägs det också att förutsättningarna för arrangörerna kan
ändras efter sista ansökningsdagen.
Självklart kommer vi hela tiden på saker som bör förändras/förbättras med detta ska ske inför
varje säsong och inte mitt i en säsong. På samma vis måste förutsättningarna vara givna för en
förening som söker en tävling och inte ändras i efterhand.
Vi motionerar därför om att:




Förutsättningarna för tävlingsarrangörerna skall vara klara senast 30 dagar före sista
ansökningsdagen för nästa säsongs tävlingar. Dessa förutsättningar får därefter inte
ändras förrän det är dags att söka tävlingar för efterföljande säsong.
Reglerna för nästa säsongs seriespel skall vara klara senast 30 dagar före sista
anmälningsdatum till nästa års seriespel. Dessa regler får sedan inte ändrats förrän det är
dags att anmäla till nästkommande seriesäsong.

Anders Mårtensson
Karby IK

