Stockholm den 160909

Förbundsstyrelsens yttrande på motion nr 4 att ersätta VoIB med Verksamhetsområde
Elitbadminton, VoEB
Motionärens yrkande
Göteborgs Badmintonförbund föreslår att Svenska Badmintonförbundets årsmöte 2016 fattar beslut om
att ersätta Verksamhetsområde Internationell Badminton med Verksamhetsområde Elitbadminton,
VoEB, med start från och med 2017-01-01.
VoEB skall omfatta verksamheterna Elitbadmintoncentra, centrala och decentraliserade
utvecklingscentra, Elitserien, alla SM-tävlingar, SGP-tävlingar samt på sikt Div 1 nivån från vilken
uppflyttning till högsta serien äger rum, samt idrottsgymnasier (RIG, NIU)
VoEB skall ha en styrgrupp som rapporterar till styrelsen i Svenska Badmintonförbundet.
Styrgruppens ledamöter skall ha hög badmintonkompetens, stark koppling till internationellt
utvecklings- och elittänkande och vara fristående från lokala föreningar och ledare.
Förslag till formell beslutsgång när det gäller val av ordförande och ledamöter i VoEB:
- Ordförande väljs av förbundsmötet får inte inneha ledande befattning i sin egen klubb (klubbdirektör,
lagledare för elitserielaget eller annan jävsposition) får inte inneha ordföranderoll, tävlingsledarroll i
distriktsstyrelse
- Övriga ledamöter nomineras av ordförande VoEB och fastställs av styrelsen får inte inneha ledande
befattning i sin egen klubb (klubbdirektör, lagledare för elitserielaget eller annan jävsposition) får inte
inneha ordföranderoll, tävlingsledarroll i distriktsstyrelse
Bakgrund
Styrelsen håller med om att om vi ska bli Dubbelt så stora, Dubbelt så bra i enlighet med målen kan och
det kommer inte se ut likadant som idag. Utvecklingschefen har inlett en process som kommer att
resultera i genomförandet av det förändringsarbete vi kommer att göra. Men det är viktigt att inte gå för
fort fram utan att involvera distrikt och klubbar i dialogen både för att stämma av idéer men också
samla in de många idéer, problematik och förutsättningar som finns runt hela landet.
Det finns konkreta inriktningsmål i form av verksamhetsinriktningen och mätbara mål som
kommuniceras på hemsidan vilket i enlighet med motionären styrelsen är enig i att detta är viktigt att
kommunicera och följa upp. Strategier har jobbats fram under våren där det finns och kommer att
vidareutvecklas en stark koppling mellan organisationens olika delar, verksamhetsområden (VOIB,
VONB) samt stödområdena Kommunikation, Föreningsutveckling, Utbildning.Strategier, mål och
dialoger är nu viktigt att i nästa steg involvera distrikt och klubbar i.
Förbundsstyrelsen kommer också jobba med att se över landslagsorganisationen i stort där frågan om
hur vi ska kunna stödja i det viktiga steget efter U19 är en av flera viktiga strategiska frågor att lösa.
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Motionären har många bra förslag och sätter fingret på flera viktiga problem som även
förbundsstyrelsen har under diskussion. Vi ser inte att de enskilda förslagen i sig förutsätter den nya
organisationsform som motionären föreslår men att de är viktiga att ta med i utvecklingsarbetet
kommande år.
Vi tycker även att beslut om organisationsförändringar såsom dessa ska ligga på nivå förbundsstyrelse
med förberedande processer och sammanställande av förslag av Utvecklingschef i samarbete med
Förbundschef.

Rekommendation till beslut:
Styrelsen rekommenderar förbundsstämman att frågeställningarna i motionen skall utredas och att
uppdraget ges till utvecklingschefen Hans Brehnfors.
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