Innehåll

• Dagordning
• Ordförande har ordet
• Styrelsens förvaltningsberättelse, samt årsredovisning
• Revisorernas berättelse
• Verksamhetsplan, budget
• Föreningens verksamhetsberättelser
• Förslag och motioner
• Valberedningens arbete

Dagordning
Föreningens ordförande öppnar mötet

1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande för mötet.
3) Val av protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet.
4) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7) Styrelsens förvaltningsberättelse ( balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8) Godkännande av revisor för en tid av 1 år.
9) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11) Fastställande av medlemsavgifter.
12) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets
och räkenskapsår.
13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14) Val av : a) 3 st ledamöter för en tid av 2 år vardera.
b) 2 st. revisorer för en tid av 1 år.
c) 3 st. ledamöter i valberedingen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande och sammankallande.
Mötet avslutas

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ulf Levin

Ordförande

Georg Linden

V - ordförande

Jessica Svanström

Sekreterare

Bo Svensson

Kassör

Ola Klevenås

Ledamot

Pernilla Jarl

Ledamot

Esad Alic

Ledamot / U-ansvarig
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Roy Eliasson
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2017

REVISORERNAS BERÄTTELSE

VERKSAMHETSPLAN SAMT BUDGET FÖR 2018
Verksamhetsplan för Bergums IF 2018
Föreningens verksamhet ska bedrivas enligt fastställda riktlinjer. Detta innebär för år 2018 följande.
Fotboll – Herrar
•

A-laget deltar i Div 5A

•

A-laget ställer upp i Reservklass 2

Fotboll – Damer
•

A-laget deltar i 7-manna serien.

•

Dam junior – laget spelar i Div 3 kompisligan

Fotboll – Ungdom
Åldersgruppen 6 år anmäler sig löpande till sammandrag under året. De olika lagen i
åldersgrupperna 7 – 9 år deltar i Lerums Fotbollsallians sammandrag samt Östra Leken. Pojklagen i
åldersgrupperna 10 – 15 år och flicklagen i åldersgrupperna 10 – 13 år deltar i Göteborgs
Fotbollförbunds serier.
Lagen kommer att delta i cuper under året. För pojkar och flickor 10-12 år gäller Ulvacupen.
Landslagets Fotbollskola för pojkar och flickor i åldrarna 7 – 13 år ordnas under juni månad.

Anläggningen
Investerings- och förbättringsplanen för 2018– 2020 uppdateras löpande utifrån hur
förutsättningarna förändras.
Förutom det normala underhållsarbetet på anläggningen planeras följande större ombyggnader.
•

Renovering och målning av köket

•

Arbetsdagar, en dag under våren samt en dag under hösten (datum fastställs av styrelsen)

Ekonomi
Det ekonomiska målet för 2018 är att uppnå ett nollresultat av verksamheten. För detta krävs ett
aktivt arbete inom hela föreningen med att skapa intäkter samt hålla nere kostnaderna.
Uppföljning av ekonomin sker löpande.
Följande arrangemang ska genomföras
•

Sammandrag för 7-manna serier den 6 juni

•

Bergumsdagen 11-12 augusti eller 18-19/8 augusti (fastställs av styrelsen)

•

Sammandrag Lerums Alliansen 22-23 september eller 29-30 september (fastställs av
förbundet)

Övriga intäktsskapande aktiviteter är bl.a
•

Sponsring

•

Lottförsäljning

•

Kioskförsäljning

Förenings- och ledarutveckling
Ett ständigt långsiktigt utvecklingsarbete, utifrån föreningens förutsättningar och behov, pågår.
Ledarutveckling och ledarförsörjning är prioriterade områden inom föreningen.
Ledarutveckling sker enligt föreningens ungdomspolicy.
Arbetet med ledarförsörjningen sker enligt föreningens plan för rekrytering av ledare och
funktionärer. Stort behov av ledare/funktionärer föreligger vad gäller att hjälpa till vid matcher
samt vid våra arrangemang och fixardagar med olika göromål på idrottsplatsen. Härvid krävs ett
aktivt rekryteringsarbete.

LIKVIDITETSBUDGET ENLIGT STYRELSENS FÖRSLAG
FÖR 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSER VÅRA
LAG/GRUPPER

HERR A – LAG

2017 Vi kan se tillbaka på en framgångsrik säsong 2017. Innan säsongen var vi osäkra på om vi skulle få
ihop tillräckligt med folk för att kunna få ihop ett lag. Men det stannade kvar spelare och tillkom lite folk så
vi hade en bra fungerande verksamhet.
Juniorerna var också med och tränade tillsammans med seniorer och det gjorde att vi alltid kunde
genomdriva ordentliga träningar. Håkan Hjortsberg ledde laget tillsammans med Ola Klevenås. Med bra
träning och fina resultat kunde vi till slut vinna hela serien och återta en plats i div 5 nästa år.
Det positiva har varit sammanhållningen mellan nya och gamla bergumsspelare samt att våra duktiga
juniorer tagit plats i gruppen på ett fint sätt. Vi har också lyckats spela en fin och effektiv fotboll och det tar
vi med oss till nästa säsong.
Ola Klevenås Ledare

DAM A-LAG

Januari—September 2 träningar per vecka
Mars—träningsläger på hemmaplan 2 dagar
November—December 1 träning per vecka
Januari-inomhuscup i Varberg
Division 4 seriespel tom Augusti
Tränare : Ann-Louise Kux Mohlen huvudtränare, Lisbeth målv.tränare, Erik assisterande
Vi startade upp med en trupp på c:a 20 spelare. Inför året lyckades vi värva 2 tjejer från Lekstorp och få
hem Bergumsspelare, Jessica Milton och Natascha Koseva. Vi drabbades tidigt av skador, som visade sig
bli långvariga. Dessutom flyttade två tjejer. Vi har även haft tjejer som jobbat skift och bara kunnat träna
varannan vecka. Studier, jobb och familj har medverkat till till att vi haft många spelare som inte kunnat
vara med på heltid
.
Vi har dock fått mycket god hjälp av våra 02/03 tjejer under några matcher. Fottbollsmässigt gjorde vi en
bra vårsäsong, bättre spel och vi var bättre tränade, jämfört med förra säsongen. Resultatmässigt hade vi
höga ambitioner, men lyckades inte nå dit.
Vid höstsäsongens start hade vi en tunn trupp och vi var helt beroende av våra 02/03 tjejer, för att
få tillräckligt med spelare till varje match. Tyvärr krockade damlagets matcher med 02/03 matcher
under hösten.
Vi kallade till ett möte i början av September med damspelare och tog då ett gemensamt beslut att dra
oss ur serien. Vi har helt enkelt för få friska och tillgängliga spelare, för att kunna genomföra de
återstående 7 matcherna. Det var inget lätt beslut och många kände sig besvikna. I vårt beslut vägde vi
även in kostnader för klubben, att flytta matcher och lämna WO, skulle kosta mer för klubben än att
dra sig ur.

Helen Emneborg 171213

F-02/03 / JUN
Under 2017 har vi varit upp till 38 tjejer som tränat och spelat matcher. Vi tränar
3 gånger i veckan under försäsongsträningen med start den 10/1.
Från februari till april spelar både F03 & F02 några träningsmatcher vardera, inför
kommande seriestart.
I mars utbildas 14 av spelarna till föreningsdomare. De dömer 5 mot 5 och 7 mot 7 under
vår och höstsäsong, vilket de gör väldigt bra, har fått mycket beröm från ledare i berörda lag.
Seriespel 11 mot 11 för både F02 och F03, båda lagen spelar bra under våren.
Den 2-7 juni åkte vi på träningsläger till Palamós, Spanien. Där vi tränade två
träningspass per dag samt sol, bad och övriga aktiviteter. Fungerade utmärkt med allt.

Vi hade våravslutning med föräldrar vid klubbhuset i juni, lekar och fika etc.
Vid årets fotbollsskola BIF, deltog ett 10 tal spelare, som ledare.
Vi startade upp träningen den 10 augusti. Seriespelet startar och vi tränar på som vanligt. Båda
lagen spelar bra resten av säsongen.
I höst har ca: 10 spelare slutat av olika anledningar och Christer Assarsjö och Thomas
Andreasson slutar i oktober som tränare. In som nya tränare har Helene Emneborg och Lisbeth
Eriksson kommit. Vi utnämner Helene till huvudtränare för Damjuniorlaget.

F02/03 blir Damjuniorer med tillskott av 4 st. spelare från damlaget.
Vi har efter säsongen sedan november fortsatt att träna en dag inne och en dag ute.
Helgen innan jul deltog vi i Olka Cup med ett lag i 03-klassen.
Under året har spelarna deltagit i GFF:s talangträningar (6 st.). Vi anmälde 4st spelare till
zonlaget för 02, där två var med och spelade turneringen. Detsamma gäller 03.
Under senhösten har Gert och Peter iordningställt Damjuniorernas omklädningsrum i den nya
tillbyggnaden och Damjuniorerna har nu flyttat in.
Ansvariga ledare och tränare: Christer Assarsjö, Gert Areback, Jörgen Svanström, Thomas
Andréasson, Peter Persson samt Helen Emneborg och Lisbeth Eriksson.

F – 04/05/06
Vi är för tillfället 27 tjejer som trummar på tre gånger i veckan. Under året har vi deltagit tre serier, varav 1 för flickor
födda 05 och 2 för flickor födda 06. Vi deltar i en hel del inomhusturneringar under året samt att vi åkte till
Ulvacupen vilket alltid är ett uppskattat bidrag till verksamheten. Vi har många tjejer som verkligen brinner för
fotbollen och vår träningsgrupp har väldigt hög närvaro vilket vi anser är ett tecken på att våra tjejer trivs med den
verksamhet som Bergums IF bedriver.
Gruppsammanhållningen är jättefin och det verkar som att vi har skapat en grogrund för relationer tjejerna
sinsemellan som kommer att hålla länge i livet. Vi får inte glömma ett väldigt fint engagemang från våra föräldrar på
såväl matcher och träningar där de stöttar sina döttrar och alla andra barnen i laget på ett jättefint sätt. Ett extra tack
till de föräldrar som engagerar sig extra med krydd och kakförsäljningar som bidrar till ökat engagemang samt att
barnen tack vare lagkassan kan delta i ännu fler aktiviteter under 2018. Ledare under året har varit Dervis, Patrik,
Magnus och Mikael plus många härliga föräldrar som alla ser fram emot 2018.

F – 07/08

F07/08 har haft ett händelserikt fotbollsår där de äldre tjejerna började spela matcher i spelformatet 7 mot 7
medan de yngre fortsatte att utvecklas i 5 mot 5-spelet. Under året genomförde laget sammanlagt 88
träningstillfällen. Vi har även deltagit i 9 cuper samt 32 seriematcher. Intensivaste matchhelgen var i
september där vi spelade sammanlagt 8 matcher med tre lag. Helgen innebar även en premiär för 08-tjejerna i
7 mot 7-spelet.
Utöver detta har vi genomfört föräldramöte, gått på landskamp samt haft ett träningsläger med
övernattning. Inför både sommar- och juluppehållet har vi haft lekfulla avslutningar tillsammans med
föräldrarna.
Säsongens höjdpunkt för de äldre tjejerna var deltagandet i Ulvacupen som sträckte sig över tre dagar. Ett
traditionsenligt äventyr för klubbens alla lag som spelar 7 mot 7. Cupen bjöd på ett fantastiskt väder och
bidrog till en större gemenskap både inom laget och med andra lag från klubben. Nu ser vi fram emot att åka
tillbaka med hela gruppen nästa år
.
Årets träningar har haft fokus på positionsspelet i den nya spelformen 7 mot 7, speluppbyggnad samt konsten
att göra sig spelbar. Utöver detta har vi tränat mycket på att våga utmana och att utveckla tekniken. Vi har
introducerat en stor mängd finter som under slutet av säsongen började användas även under match. När
speluppbyggnaden började fungera tillfredsställande förflyttades fokus till att utveckla avslutssituationerna.
All träning bedrivs i matchlika situationer med ambitionen att skapa så många bollkontakter som möjligt och
så många beslutssituationer som möjligt. Under året har vi även börjat individanpassa träningen i högre grad
för att på ett bättre sätt möta varje spelares behov.
Individanpassningen har varit lyckosam och intresset för fotbollen har ökat kraftigt under hela hösten. Inför
säsongen hade laget satt upp två mål om att dels öka antalet tjejer i laget och dels öka antalet med mer än 70
% träningsnärvaro. Vi uppfyllde båda målsättningarna med god marginal!
20 tjejer hade en träningsnärvaro på över 70%, vilket är en ökning från förra årets 14. Vid årets början var vi 24
spelare i laget som till årets slut hade växt till 33 spelare. Dvs en ökning av spelartruppen med hela 37 %! Totalt
har 13 nya tjejer börjat i laget under året medan vi har tappat 4 spelare till förmån för andra intressen.
Under året har ytterligare en av lagets ledare genomgått Svenska fotbollsförbundets utbildning för
tränardiplom C.

F – 09

Vi har under året 2017 bedrivit fotbollsträningar två gånger i veckan för flickor födda 2009, uppehåll har vi haft för
sommarlov och jullov. Det har varit ca 15 spelare på varje träning och vi är 3 ledare som är med de flesta gångerna.
På träningarna har vi försökt lära ut fotboll på ett bra och roligt sätt, så att vi får barnen att känna glädje och att de
ska tycka att det är roligt att komma på fler träningar.

Vi har också under året varit med i sammanlagt sju stycken sammandrag anordnade Lerumsalliansen, samt en
inomhusturnering, där våra flickor har haft möjlighet att spela fem-mot-fem mot andra lag, detta har varit väldigt
uppskattat bland spelarna, deras föräldrar och oss ledare. Ett av dessa sammandrag anordnades av oss under en
solig och väldigt lyckad dag på Bergumsvallen.

Vi har också haft två föräldramöten, allt för att de ska känna sig delaktiga i vad vi gör.
Vi har haft 52 st träningar under året. Vi har varit 20 spelare och 3 ledare.
Julavslutningen genomfördes på Partille Arena med bowling, en mycket lyckad avslutning.
Det har varit ett roligt och spännande år, och nu ser vi fram emot ett nytt minst lika roligt och spännande 2018.

PF - 10

Vi startade säsongen i Gunnilsehallen 15 januari - 26 mars och avslutade på Bergumsvallen den 26
november.
Både till sommarlov och jullov hade vi match mot föräldrar och lite fika efteråt. Vi har
deltagit vid två cuper
Varit med på Bergumsdagen!
Under hela verksamhetsåret har vi varit fyra huvudtränare. Till höstterminen slutade Robin och
Joachim började. Joachim gick tränar utbildningen under hösten. Vi har även under hösten haft två
hjälptränare. Tränarna har träffats vid ett par tillfällen under året för att planera träningarna och
diskuterat vår barnsyn utifrån träningen.
I snitt var det 20 deltagare på träningarna inomhus inklusive tränare
Under våren var det i snitt även här 20.
Under hösten var det 29 deltagare per träning inklusive tränare men utan hjälptränare.
Vi har även försökt undvika att barn födda 2011 tränar med oss. I dag har vi en kille född 2011 med i
laget av speciella skäl. Får se när han känner sig redo att börja träna med sin åldersgrupp.
Vi har under hösten separerat flickor och pojkar under träning men ser det som en fördel att de tillhör
samma lag. Flickorna tycker träningen är ”roligare” när de får göra de flesta övningar tillsammans då vi
upplever att de drar sig tillbaka när de är med pojkarna.
(Tyvärr finns inga bilder att visa)

HERR JUNIOR

Vi har haft en verksamhet igång under 2017 och lyckades spela klart hela säso junior. Vi slutade i mitten av tabellen.
Spelarna var-02 födda mellan 98
Det har varit en liten grupp och det har inneburit att vi inteharkanvarit känsliga vara med.
Vi startade med drygt 20 spelare och avslutade med runt 14.
När har vi varit ett bra juniorlag.
Positivt för gruppen är att vi spelatviharenutvecklatsfinfotb.
Träningarna har bedrivits ihop med seniorerna och det har tvingat våra juniorer och prestera på en mer vuxen nivå.
Detta har märkts på planen då dom int spela fysiskt trots att motståndarna varit större.
Det negativa var att några inte tyckte det var lika kul att träna med äldre valde att ägna sig åt annat än fotboll. Positivt
är också att enåttsphella-delA av v lagsfotboll och gjort detta mycket bra. Vi har fostrat duktiga spelare i Bergums IF

Ola Klevenås Ledare

P – 04/05

Vi har haft ett riktigt bra fotbollsår med våra 31 killar som sköter sin träning på ett mycket bra sätt. Vi
ser till så att ungarna får hålla igång minst tre gånger i veckan och träningsnärvaron är mycket hög.
Under året så har det blivit en hel del inomhusturneringar och vi har deltagit i såväl Ulvacupen som i
Skadevicup under sommaren.
VI har haft tre matchmiljöer under året, en för pojkar födda 05 och två för pojkar födda 04. Killarna
brinner verkligen för fotbollen och för varandra. Laget har en väldigt god sammanhållning och utan
tvekan kommer dessa killar vara vänner för livet.
Vi har ett jättefint engagemang från föräldrarna vilket är en stor bidragande orsak till att
verksamheten som vi bedriver är så bra som den faktiskt är.
Ledare under året har varit Kalle, Torbjörn, Robert, Stefan och Mikael plus många härliga föräldrar
som hoppar in som extra mammor och extra pappor när det behövs.
Vi ser alla fram emot 2018.

P - 06

111 träningspass har avklarats
61 serie/cup-aktiviteter
I oktober, efter delningen av 04/05, så flyttades fem P05-spelare till
vår trupp.
Truppen växer för varje år. Ca: 30 P06, och 5 P05-spelare i skrivande stund. 2018
kommer vi spela i både P06- och P05-klassen (serie/cuper)

//Rolf

P - 07

4 tränare och ca 24 grabbar.
Under våren och hösten deltog vi i Seriespel (7-manna) med två lag.
Perioden slutet av Januari till slutet av Juni hade vi utomhusträning på konstgräs. I
slutet av mars deltog vi i Torslanda vårcup.
I mitten av maj deltog vi i PIF-cupen. I
juni deltog vi i Bergumsdagen.
I juni deltog vi i Ulvacupen.
Perioden mitten av augusti till mitten av november hade vi utomhusträning på konstgräs.
Perioden början av november till jul hade vi inomhusträning i Gunnilse.

P - 08

Vi är en trupp på 26 aktiva spelare och 5 ledare.
Vi har under hela 2017 tränat två gånger i veckan när det inte har krockat med match. Under
vintersäsonger har vi tränat en gång i veckan inomhus och en gång i veckan utomhus så
länge vädret har varit ok.
Vi hade två lag anmälda i 5-manna seriespel och 1 lag i 7-manna seriespel under
utomhussäsongen.
Vi har spelat 11 st sammandrag eller cuper under året, både inomhus och utomhus. Utomhus
var det mestadels 5-manna där vi avslutade med några cuper/sammandrag i 7-manna på
hösten.
Inomhus har det mestadels varit futsal med spel på liten plan och endast 3 utespelare. Vi ser
fram mot ett nytt underbart fotbollsår med nya utmaningar och mycket utveckling.
Mvh
Ledarna P08

P - 09
Vi har under året 2017 bedrivit fotbollsträningar två gånger i veckan för pojkar födda 2009, uppehåll har vi haft för
sommarlov och jullov. Det har varit ca 15 spelare på varje träning och vi är 3 ledare som är med de flesta gångerna.
På träningarna har vi försökt lära ut fotboll på ett bra och roligt sätt, så att vi får barnen att känna glädje och att de
ska tycka att det är roligt att komma på fler träningar.
Vi har också under året varit med i sammanlagt sju stycken sammandrag anordnade Lerumsalliansen, samt en
inomhusturnering, där våra pojkar har haft möjlighet att spela fem-mot-fem mot andra lag, detta har varit väldigt
uppskattat bland spelarna, deras föräldrar och oss ledare. Ett av dessa sammandrag anordnades av oss under en
solig och väldigt lyckad dag på Bergumsvallen.
Vi har också haft två föräldramöten, allt för att de ska känna sig delaktiga i vad vi gör. Vi har
haft 60 st träningar under året. Vi har varit 24 spelare och 3 ledare.
Julavslutningen genomfördes på Partille Arena med bowling, en mycket lyckad avslutning.
Det har varit ett roligt och spännande år, och nu ser vi fram emot ett nytt minst lika roligt och spännande 2018.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BANDY 2017

Bergums IF Bandy har spelat Div.3 Göteborg
Skytteligavinnare Stefan Lysell
Träningar har varit på Ruddalens bana tillsammans med Höjdens SK
Åke Olssons vandringspris tilldelades Håkan Ternström för aktivt deltagande i träningar och
matcher.
Vi i bandysektionen tackar styrelse och spelare för visat intresse och god laganda, samt stöd som vi
erhållit under säsongen

Bandysektionen: Börje Johansson, Stefan Lysell

STYRELSENS FÖRSLAG (PROPOSITION)
Proposition nr.1

Stadgeändring (nya stadgar)
Styrelsen har under större delen av året, arbetat med att se över stadgarna för Berguma IF, och kommit
fram till ett förslag till stadgeändring.
Styrelsen vill att föreningen skall följa de rekomendationer som RF (Riksidrotts Förbundet) vill att
föreningarna skall förhålla sig till, och föreslår härmed för medlemmarna i Bergums IF, att dessa stadgar
skall gälla i Bergums IF från och med årsmötet 2018.

Förslaget till nya stadgar kommer att tas upp och gås igenom på årsmötet.

INKOMMNA MOTIONER
Motion nr. 1
Föreningskultur
Bergums IF skriver i sin ungdomspolicy att visionen är att vara en förening att utvecklas och trivas i, en
klubb där alla är välkomna. Föreningen är en viktig del av Olofstorp.

Bergums IF består i huvudsak av personer som arbetar ideellt för föreningens bästa. Vi har
uppmärksammat att under de senaste åren har flera personer valt att avsluta sina uppdrag i Bergums IF.
Dessa personer har varit aktiva och drivande som ledare, ledamöter i styrelsen och/eller aktiva i
fotbollskommitteen. Två av ledamöterna* har dessutom valt att avsluta sina uppdrag som
styrelseledamöter i förtid. Det här väcker frågor kring kulturen i föreningen och hur det kommer sig att
flera personer har valt att lämna.

Vi, undertecknade (samt ledamöter som avslutat förtid*) som valt att lämna våra uppdrag, har gjort det
då vi anser kulturen i föreningen har stora brister. Det handlar bla om hur beslut tas, hur information
presenteras och hur återkoppling till medlemmar behandlas. Det handlar även om hur människors olika
åsikter fångas upp, värderas och respekteras.

I en förening är det viktigt med mångfald. Olika erfarenheter och bakgrund vet vi ger en dynamik som får
föreningar att växa och utvecklas. En viss omsättning av personer är naturlig och nyttig men vår
uppfattning är att engagemang och kompetens inte tas till vara fullt ut. Det är viktigt att Bergums IF
behåller en mångfald av personer med vilja att arbeta ideellt för att kunna vara den förening där alla
utvecklas och trivs.
Med denna motion vill vi att styrelsen tar reda på vad orsaken är att personer avslutar sina uppdrag i
föreningen samt gör en analys av svaren. Vi vill även att styrelsen under året presenterar sin analys för
medlemmarna. Utifrån vad analysen ger ska styrelsen vidta åtgärder samt ge förslag på förebyggande och
främjande arbete om så behövs.
(*Cecilia Fant ledamot i BIF:s styrelse 2015-2016)
(*Ulrika Jangblad ledamot i BIF:s styrelse 2015-2016

Linda Andersson ledare F 07/08 2014-2017 + fotbollskommittéen 2017-2018
Pernilla Hylander ledare F 02/03 2012-2014 + F07/08 2016-2017
Anna De Oliveira ledare P 07 HT 2014-mars 2017
HeleneEmneborg ledamot i BIF:s styrelse 2013-2014 + ledare
Jessica Svanström ledamot i BIF:s styrelse 2016-2017

Motion nr. 2

Motion om starkare ledning i föreningen och en samsyn i hela ledargruppen.
Bakgrund
Denna motion grundar sig i de erfarenheter jag har av Bergums IF som före detta ledare, numera spelare och
förälder. I de tidigare åldrarna är kombinationen lek och fotboll grundläggande från förbundets sida. Det ena
utesluter inte det andra. Tävla kan man också göra på olika sätt utan att det innebär att barn blir ledsna eller känner
sig orättvist behandlade Tyvärr har jag upplevt att Bergums IF numera är en otydlig förening som inte leds av varken
mål eller policys vilket leder till att barn inte mår bra. Det bekymrar mig när jag hör uttalanden och ser handlingar i
föreningen som inte stämmer överens med fotbollsförbundets riktlinjer, vår egen policy eller barnkonventionen som
ligger till grund för de bidrag vi får av Dunross.
Exempel på brister
Det finns barn och föräldrar som upplever att det selekteras tidigt i vår förening. Den nivågruppering som sker på
träningar stämmer inte alltid överens med rekommendationer från förbundet eller överenskommelser föreningen har
gjort med till exempel sponsorer och bidragsgivare. Det lekfulla lärandet i fotbollen för de yngre åldrarna avtar allt
mer och barnen i 8–12-årsåldern klagar över att det är för allvarliga träningar. Barnens delaktighet och inflytande
verkar inte heller ha betydelse i upplägget av fotbollsutbildningen. Andra diskussioner som uppstår är att barnen i
föreningen till exempel inte får spela match eller får mindre speltid än andra. Det förekommer att barn som blir
kallade på match, 3x20 minuter, endast får spela 15 minuter och där barn i samma match får spela minst 50 minuter.
Uttalanden som
”de mest ambitiösa” får dubblera och spela fler matcher är inte roligt för barn i 10-årsåldern att höra. Vem avgör
det och på vilket sätt avgör man vem som är mest ambitiös eller engagerad? Många av oss upplever att det saknas
en samsyn och att ledarna i föreningen gör på väldigt olika sätt. Värst av allt är att kränkande kommunikation har
förekommit i föreningen och som också har anmälts vidare till styrelsen. Tyvärr följs det inte upp och anmälaren får
ingen återkoppling om vad som har gjorts åt saken. Det stannar där utan åtgärder och konsekvenser.
Slutsats
Detta är bara ett par exempel på mindre bra saker som sker i föreningen och det handlar inte om att människor bara
gnäller. Detta är allvarliga brister. Det är ideellt, frivilligt och tidskrävande att vara ledare i denna förening, men åtar
man sig uppgiften måste man också rätta sig i ledet och ta ansvar för föreningens riktlinjer. Är det så att riktlinjerna
har suddats ut och att ledarna får göra som de själva vill? Är det så att det finns informella ledare som gärna vill styra
föreningen och styrelsen underifrån? Vill Bergums IF vara en elitsatsande förening? Om så är fallet vill jag gärna veta
det så att jag kan välja rätt förening för mina barn. Jag hoppas och tror att det kan ske en förändring och att Bergums
IF kan hitta ett sätt som passar ALLA barn oavsett förutsättningar. Talang kan komma tidigt eller sent eller så kommer
det inte alls. Vårt fokus måste vara att alla barn i vår förening känner att de är lika mycket värda oavsett talang för
fotboll eller inte. I vår förening finns det absolut ledare som arbetar som goda förebilder och som verkligen ser
barnens behov ur olika perspektiv, inte bara ur fotbollsperspektiv, och som har kompetens som föreningen behöver.
Dessa ledare är ganska osynliga och jag skulle önska att styrelsen lyfter dem mer och ger exempel utifrån deras
arbetsinsatser. Jag önskar också att det finns en tydligare samsyn i föreningen och ett samspel med andra lokala
föreningar.
Yrkande:
Jag vill föreslå att Bergums IF:s styrelse arbetar fram och uttalar ett tydligt mål med föreningen gentemot sina
medlemmar och att styrelsen därefter leder och handleder tränarna/ledarna i föreningen mot en tydligare
samsyn genom att
•

Arrangera och medverka i regelbundna ledarmöten

•

Skriva en likabehandlingsplan och arbeta utifrån denna

•

Genomföra besök och uppföljning av träningar

•

Medverka under föräldramöten

•

Arrangera ledarutbildningar som rör ledarskap mer generellt

•

Följa upp allvarliga ärenden och återkoppla till anmälaren

forts.

Forts. från föreg. sida

Om yrkandet går igenom är det önskvärt att vi medlemmar får en kontinuerlig uppföljning av de åtgärder
som styrelsen genomför under 2018.
Olofstorp 2018-02-06
_______________________________
Linda Andersson,

VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har under året haft i uppgift, att enligt
stadgarna nominera ytterligare en revisor. Peter Erixzon
har tillfrågats och tackat ja.
Årsmötet 2018 behöver godkänna nomineringen före
revisorernas berättelse.

Val av ledamöter:
Esad Alic
Bo Svensson
föreslås för omval
Till ledamot (nyval), föreslås Jan Pettersen
Valberedningen har även föreslagit Peter Erixzon till revisor
2018.
Revisor Maths Relesjö har tackkat nej till omval.
Valberedningen har också föreslagit Inger Bergström som
revisor.

Enligt meddelande till kansliet föreslår sig valberedningen
att sitta kvar 2018.

VI TACKAR FÖR VISAT INTRESSE FÖR VÅRT ÅRSMÖTE
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