Förbundsstyrelsens yttrande på motion nr 1
’Göteborgs BF – elitorganisation’

Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar
-att avslå motionen med hänvisning till nedan.

Elitsatsning och organisation för densamma var en fråga som behandlades vid
årsmötet 2016. Årsmötet tog beslut om och Förbundsstyrelsen; FS, fick i uppdrag
att se över frågan för att få en mer sammanhållen organisation gällande elitdelen.
FS tog omgående tag i detta uppdrag och började med att identifiera och ta fram
vad som är/var styrkan respektive svagheten i verksamheten. Detta arbete ledde
fram till att FS såg det nödvändigt att se över hela organisationen för svensk
badmintons verksamhet.
I december 2016 var grundarbetet klart och vi kunde presentera vårt förslag till ny
organisation uppdelat i fem verksamhetsområden. Att notera utan att bygga
vattentäta skott mellan de olika verksamhetsområdena!
- Elit/Landslag
-Tävling/Serie
- Utbildning
- Föreningsutveckling
- Kommunikation/Marknad
När förslaget presenterats och vi fått positiva signaler från rörelsen var det dags för
nästa fas i arbetet i att finna lämpliga personer med både entusiasm och
specialkompetens att ingå i respektive verksamhetsområde och undergrupper. Det
blev inte det lättaste kan lovas och var resurskrävande och kom att ta allt för lång
tid. Det var en besvikelse för FS att arbetet kunde startas upp först i maj/juni 2017.
Innebärande att den avslutade säsongen 2017/2018 var första verksamhetsåret som
vi hade möjlighet att arbeta med och i den nya organisationen. Viktigt att notera är
att det endast varit möjligt att arbeta under en säsong. Visst har vi under tiden fått
göra några justeringar men ser nu också att arbetet har börjat fungera bra. Men vi

skall inte heller vara främmande för olika mindre förändringar och arbetssätt.
Dessutom säger all erfarenhet att det tar och måste få ta sin tid att få en ny
organisation att verka. Utan att gå in i detaljfrågor så ser FS vikten av att få arbeta
vidare enligt den plan och organisation som lagts.
Därmed ser FS att föreslå avslag på motionen

