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Motion till Hallands Friidrottsförbunds årsmöte 2015
Förbundsstyrelsens organisation och beslutande organ

Bakgrund
 Hallands Friidrottsförbund (HFIF) är ett förbund, inom vilket det organiseras arenaföreningar (friidrottsföreningar),
motionsorganisationer (Friskis & Svettis) och orienteringsföreningar m fl.
 Praxis har blivit att det vid föreningsträffar och årsmöten nästan uteslutande varit representation från
arenaföreningarna. Det har inneburit att förbundsstyrelsen bestått av ledamöter enbart representerande
arenaföreningarna.
 Tillsättningen av styrelserepresentanter har varit svårt. Under 2015 har det även varit stora svårigheter för
ordförande att samla styrelsen och genomföra regelbundna styrelsemöten.
 De representanter som deltagit i styrelsen har haft begränsad insikt i deras ”hemföreningars” verksamhet.
 Mandatet och beslutsfattande inom förbundsstyrelsen har därför blivit begränsat, då beslut/överenskommelser,
som påverkar arenaföreningar, har diskuterats vid föreningsträffarna.

Förslag
Nedanstående förslag bör kunna bifallas i samband med årsmöte, utan att det kräver förändring av stadgar.
-

-

-

-

Förbundsstyrelsen väljs enligt stadgar med hänsyn till att:
o Styrelsen består av en representant från respektive arenaförening. Dessa representanter skall ha
mycket god insikt i sin förenings verksamhet, och ha intresse av att utveckla HFIF.
o Ordförande för styrelsen (tillika förbundsordförande) väljs av Årsmötet
o Vid förbundsårsmöte bör utses (kassör) eller ekonomiskt ansvarig. Alternativt tas beslut om hur
förbundets verksamhets skall redovisas och förvaltas.
Styrelsen driver den löpande verksamheten, men agerar mer som ett verkställande utskott (VU). D v s inga krav
på samlade möte/sammankomster. Beslut kan fattas via telefon eller s.k. sociala media (e-post m m). Dock
skall ordförande säkerställa att eventuella beslut dokumenteras och protokollförs.
Årsmötet godkänner att föreningsträffarna anses till att vara ett ”beslutande organ”. Antalet föreningsträffar
per år, för arenaföreningarna, utökas och blir mer regelbundna. T ex minst 4 ggr/år.
Styrelsen planerar föreningsträffarna och sätter agenda med diskussions- och beslutspunkter inför de träffarna.
Respektive förening har stort ansvar att dels delta, men också att komma med förslag/idéer inför träffarna, i
syfte att utveckla HFIF och dess verksamhet.
Eftersom det finns en styrelserepresentant från respektive arenaförening kan samverkan inom HFIF bli mer
utvecklande.
Föreningsträffarna protokollförs och eventuella beslut innebär att styrelsen ges uppgiften att kontrollera, och
göra uppföljning av att tagna beslut verkställs.
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