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Svenska Badmintonförbundet!

Motion till förbundsmötet om regional organisation!

!

!
Badmintonsporten står inför en rad utmaningar. På olika nivåer har vi
samlats kring målen att öka antalet spelare och förbättra de tävlingsresultaten.
Finns det då något mer vi kan göra för att effektivisera organisationen och ta tillvara
våra möjligheter på ett bättre sätt?!
!
Som en bakgrund till kan vi se till hur seriespelets högsta serier starkt
domineras av lag från våra storstadsregioner Stockholm/Uppsala, Göteborg och
Malmö/Lund. Samma sak gäller om vi ser på sverigerankingen där det endast här
och där dyker upp klubbar från ”vischan” som ”Mariestad”, ”Halmstad” och
”Ljungby”. För oss som känner till de individer som är aktuella, vet också att deras
klubbanknytning ibland inte längre är särskilt stark.!
!
Vi kan också se ut över landet och se hur det i praktiken fungerar i våra
distrikt. Det finns goda exempel på distrikt med en fungerande, aktiv organisation,
men det finns också exempel där distriktsförbundet inte fungerar alls. Även inom
fungerande distrikt framförs det emellanåt kritik mot att arbetet är alltför starkt knutet
till ett fåtal stora klubbar.!
!
Som ett tredje argument för förändring kan vi se hur Tennisförbundet och
Gymnastikförbundet med flera organiserats i ”regioner” istället för distrikt.
Anledningen är att uppnå en effektivisering av verksamheten för sportens bästa. !
!
Slutligen är det viktigt med en stark förankring i de många klubbarnas
verklighet. Visserligen kan det vara lockande med pampiga arrangemang och stora
projekt i stora klubbar. Men det är den dagliga verksamheten i de många
småklubbarna i hela landet som är den motor som får vår sport att utvecklas på
längre sikt. Vi måste hitta en modell där alla klubbar känner starkt stöd och har
möjlighet att påverka beslut som berör alla. En modell som underlättar samverkan
mellan klubbar för att underlätta goda tränings- och tävlingsmöjligheter i hela
Sverige.!
!
Vi är väl medvetna om att det inte alltid är lämpligt att riva i gamla, väl
inarbetade organisationer. Man vet vad man har men inte vad man får. Men ibland
har utvecklingen gått så långt att organisationen helt uppenbart har överlevt sig själv
och istället blir en broms för utveckling och nytänkande.!
!
För att på bästa sätt samla våra resurser till det som är viktigt är det därför
dags att som ett första steg avskaffa våra distriktsförbund. Istället kan vi med
regionerna och våra föreningsutvecklare som grund bygga upp en ny, klubbnära
modell där samverkan inom regionerna sker genom olika elektroniska fora, träffar
eller personliga besök. Distriktens pengar kan fonderas för att efter hand fördelas ut
till olika positiva projekt och arrangemang kan hanteras av de olika klubbarna.!
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