Motion till SBFs förbundsstämma 2017-01-21
Motionens titel: Aktiva föreningar
Motionär: Norrtelje Biljardklubb
Biljardsportens och medlemsföreningarnas största problem och utmaning är att skapa återväxt och
aktivera sina medlemmar. Inte ett unikt problem för Biljardsporten, många andra idrotter brottas med
samma problematik. Hur får vi fler aktiva och engagerade föreningar? Hur anpassar vi verksamheten
till dagens samhälle?
Ett förbund kan agera på flera olika sätt. Hårdare krav på föreningar som vill förbli medlemmar är ett
enkelt sätt för ett förbund att agera. Inte en lösning för framtiden som vi tror på.
Vi föreslår att förbundet inför ett projekt över två år där man sedan utvärderar resultatet innan beslut
för år tre och framåt tas. En realistisk målsättning borde vara att 1/3 av medlemsföreningarna efter
två år ska vara ”Aktiva föreningar”.
I de bidrag som förbundet får från RF 2017 finns en post om 487 000kr som heter Utvecklingsstöd.
Dessa pengar föreslår vi att man använder till att projektanställa en projektledare på 50%,
resekostnader, marknadsföringskostnader, konferenskostnader och materialkostnader knutna till
projektet.
Vi föreslår att denna projektledare aktivt ska:
• Uppsöka och motivera föreningarna.
• Upplysa om de styrdokument som finns hos RF, främst ”Idrotten vill”.
• Utarbeta en handlingsplan för föreningarna samt implementera denna innehållande:
o Styrelsearbete
o Nyrekrytering
o Regelbundna aktiviteter för ungdomar
o Regelbundna aktiviteter för vuxna medlemmar
o Talangutveckling
o Föreslå utbildningar
o Stödja föreningen i bidragssökande lokalt
Idrottslyftets föreningsdel om 407 000kr fördelas främst på de föreningar som visar resultat efter de
uppsatta kriterierna för en ”Aktiv förening”.
Förslag på kriterier för att kategoriseras som en ”Aktiv förening”:
• Styrelsemöten minst sex gånger per år
• Korrekt genomförda årsmöten
• Redovisa utbildningstimmar
• Veckovis ledarledd ungomsaktivitet
• Regelbunden aktivitet för vuxna medlemmar
• Minst tre besök på skolor/fritidsgårdar per år
• Minst fem juniorer deltagit i nationell tävlingsverksamhet
o Bekostas av föreningen
• Plan för talangutveckling
o Träning och tävling ska vara kostnadsfri för framtidens elit
• Vaccinera mot doping
Vi ser gärna att styrelsen utarbetar kriterier och handlingsplan utifrån detta förslag om årsmötet
beviljar denna motion.
Kurt Roos
Norrtelje Biljardklubb

