SMÅLANDS BADMINTONFÖRBUND
Till valberedningen SBF:
Vi uppskattar att ni för en dialog med oss och våra medlemmar.
Smålands Badmintonförbund kommer att skiva motioner om nedanstående. Exakta motioner
kommer att skrivas 28 maj då vi har planeringsdag och inskickas senare. Vi kommer där
också att ta upp vilka kandidater vi föreslår i ny styrelse. I separat brev bifogas våra
synpunkter på Seriesystemet och om det inte blir förändring tänker vi lämna in en motion
enligt våra synpunkter.
Svenska Badmintonförbundet val motioner mm
Vi inte är nöjda med styrelsens arbete och förankring av förändringar. Vi relaterar till
Tävlingsadministrativt program och Serielags förändringar, resursfördelning samt styrning av
organisationen.
Vi har för avsikt att motionera om:
- Swedish International Tävlingen är viktig men SBF centralt får inte "riska" några medel
(det finns inga medel i dagsläget) utan det måste finnas en lokal arrangör som svarar för
ekonomi och genomförande. I samband med årsmötet i Malmö § 10 verksamhetsinriktning
och ekonomisk plan redogjordes för budget för Swedish International. Förbundschefen
garanterade att budgeten inte skulle överskridas. Kommande resultatredovisning kommer att
visa om så har skett.
- Användandet och effekterna av Idrottslyftsmedlen
Förbundsstyrelsen skall redovisa effekterna av vad som gjorts i relation till de planer som
gjorts. Vi upplever att stora delar av medlen används för centrala insatser som redan
finansierats med andra medel. Projekten skall finnas på SBF:s hemsida för att andra
föreningar skall kunna dra nytta av tidigare föreningars projekt.
Utdrag ur årsmötesprotokoll 2008 Motion nr.9 2008:
”Smålands BF angående redovisning av handslaget år 4 och idrottslyftet
Beslöts att BIFALLA styrelsens yttrande:
Redovisning enligt motionens intentioner har publicerats avseende 2007/08. Styrelsen avser
att motsvarande publicering sker under 2008/09 samt att, i de fall detta är möjligt med hänsyn
till gällande integritetskrav, även ytterligare utveckla denna redovisning.
Styrelsen föreslår att motionen därmed anses besvarad.”
- Ett kvalitativt tävlingsadministrativt program
Starta om med en ordentlig kravspecifikation och utveckla ett modernt program som säkrar
enkelhet och hög kvalitet som utgår från våra nationella tävlingsregler. Vi saknar också en
kostnadsredovisning och fördelning i framtiden på det förslag som finns just nu. På tävlingar
som är rikstäckande fyller programmet sin funktion. Beslut att tillskriva SBF för att få en ny
utvärdering av programmet samt att få en konstandskalkyl de 5 kommande åren och hur den
ska fördelas mellan förening, distrikt och förbund.
- Backcoachning
Tillåt inte backcoachning i ungdomsklasserna utom vid de "normala" pauserna (vid
ställningen 11 och vid sidbyte) inom ramen för de tillåtna pauserna.
Smålands Badmintonförbunds styrelse gm Magnus Flink, ordf
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