Motion från Skånes badmintonförbund:
Framtidsarbete för Regioner där RIG läggs ner och Regioner med NIU
verksamheter
Svenska Badmintonförbundets styrelse har under våren 2016 tagit beslut om att flytta båda
Sveriges RIG från Malmö och Täby till Uppsala respektive Göteborg. Styrelsen har angett att
RIG verksamheterna i både Täby och Malmö varit mycket bra och att det inte varit detta som
varit anledningen till flytten utan endast ekonomiska aspekter.
Riskanalys
En synpunkt är om det gjorts en riskanalys vad gäller




att ta bort en elit- och landslangsproducerande verksamhet som RIG i Malmö har
varit genom åren och därigenom riskera att släppa produktionen i södra Sverige.
Genom flytten till Uppsala på bekostnad av Täby kan man kanske ändå till viss del
tillgodogöra mellersta Sverige i en ungdomselitutbildning men vad planerar man att
hjälpa och stötta södra Sverige med nu? Ett satellitcenter finns i Malmö och kvar
2017 finns ett NIU – bör det inte nu vara dags att lägga en del i budgeten för att just
bygga en riktigt bra NIU verksamhet i Malmö som även bygger på stöttning av
satelitcenterverksamhet och konceptet att fortsätta träningar och samarbete med
olika danska klubbar? Tiden är knapp men arbetet bör nu starta för att inte tappa
hela södra badminton Sverige.
fast anställd personal. Det finns två förbundsanställda sedan över 20 år tillbaka,
ansvariga för RIG Malmö och tränare. Risker kring deras framtid, ej heller tankar kring
ekonomiska aspekter kring två anställda och framtiden. En fråga som måste ställas är
vad detta kan innebära för risk för kostnader för förbundet genom detta agerande.

Förslag till styrelsen och årsmötet:
Skånes Badmintonförbunds är att styrelsen skyndsamt skall tillsätta en arbetsgrupp där
representanter från Skåne finns med och med uppdrag att komma med konkreta förslag hur
personalen skall kunna fortsätta sin anställning med delvis nya uppdrag som bygger på en
positiv avveckling av Malmös RIG och utveckling av dess NIU, men även med uppdrag att
arbeta för en gynnsam utveckling av södra Sveriges badminton SAMT att arbeta fram en
plan , som utgår från ovan nämnda riskanalys, hur förbundet skall och kan stötta en ny
verksamhetsutveckling med fokus på samarbete med Malmös Satellitcenter och Malmös
NIU.
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