Ordförande har ordet
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I helgen som gick lördag 06-05 juni hade vi styrelsemöte i förbundet. Det blev dels behandling av rapporter och händelser som
ägt rum sedan vi hade förra träffen, dels och framförallt en uppföljning av hela förra arbetsåret från det att styrelsen tillträdde
vid förbundsstämman april 2009.
En iakttagelse på den senare punkten var att ” har det bara gått ett år sedan vi började? ” Mycket har berörts under detta
arbetsår och några punkter som kom fram i reflektioner om vad vi minns från året var följande ;
- Medveten satsning på öppenhet och insyn i styrelsens och förbundets arbete; ett bättre ”klimat” i förbundets arbete
- Ny hemsida
- Ny organisation med generalsekreterare, kommittéer, arbetsgrupper och projekt
- Medveten satsning på föreningsutveckling med framförallt idrottslyftet som finansiell grund
- Satsning på helhet i förbundets arbete med framlyftande av alla discipliner (hastighet, inline, långfärd och short track)
- Strukturering av elitsatsningar med utvecklingsplan, utvecklingstrappor m.m. för sporterna.
- Framtagande av vision och ”röd tråd” för svensk skridsko
- Arbete med varumärket svensk skidsko
Från arbetet kunde jag notera följande lärdomar av arbetet ; En avgörande orsak till att vi – som vi nog tycker i styrelsen .lyckats hinna med ganska mycket på kort tid är det faktum att styrelsen mycket snabbt, dels visade sig ha en väldigt
gemensam bild av vad som skulle göras, dels avsatte tid för öppna samtal tillsammans om åtgärder (utan beslutspapper och
den vanliga dagordningen). En annan lärdom är vikten av kommunikation inåt och utåt i en organisation.
Lärdomar inför fortsatt arbete är bl.a. följande; Den entusiasm som finns i starten på en nydaning är relativt vanlig men en
annan vanlig situation är också att efter starten så sjunker arbetet sakta men säkert tillbaka till det ”vanliga” igen. Ni vet det
där som sitter i väggarna som man säger har en tendens att sitta kvar och prägla livet trots alla möjliga tankar om
förändringar. Här står vi nu inför utmaningen att inte hamna i denna återvändsgränd, som jag ser det. Om vi alla fortsätter
som förut och tror att det är bara de ”andra” som skall ändra på sig uteblir med säkerhet förändringen nästan helt. Skall det
ändras måste Du och jag ändra på oss – en organisation är ju inget annat än de människor som finns där. Ett exempel; om
skall står för öppenhet så måste det gälla alla, inte bara från några medan en del väljer att fortsätta som förut. Det är först när
vi får verkligt genomslag hos alla som effekter kommer och då i riklig omfattning. Vårt förändringsarbete äger vi själva och
bara vi själva avgör om vi skall lyckas. En ganska bra situation egentligen, i många andra sammanhang är man ju väldigt
beroende av en omvärld och en omvärld man lite kan påverka.
Så nu gäller det att smörja och underhålla den väg vi valt att utveckla svensk skridsko på. Smörjmedlet handlar väldigt mycket
om tre saker som jag ser det;
- uthållighet (det handlar inte om snabba klipp för att lyckas, det är ett längre lopp vi måste köra tillsammans i ”lagtempo” att
komma i mål)
- kontinuitet (stå fast vid den väg vi valt, byt inte kurs så fort det börjar kärva – det kommer att kärva då och då!)
- inse och arbeta efter att skall vi lyckas måste svensk skridsko som helhet engageras, betyder att föreningsutveckling och
omfattningen på och innehåll i liksom medlemsantal m.m. i våra föreningar är väldigt avgörande.
En annan iakttagelse blir nog att vi också måste jobba som man säger ”smart” . Många trådar är det ju vi skall dra i och då
gäller det att dra i rätt tråd vid rätt tillfälle annars – som någon kamrat i styrelsen uttryckte det – blir det trassel. Vi får se hur
det blir med det men vetskapen om att så mycket av det som skall göras äger vi själva känns väldigt bra som jag ser det. Inte
minst, om jag begränsar denna iakttagelse till arbetet i ”min” egen styrelse, förbundsstyrelsen. På kort tid kan jag säga att jag
fått nya vänner via styrelsearbetet, vänner i styrelsen som är just detta och som ni vet så är vänner inte okritiska utan ofta
tvärtom men med det allra godaste uppsåt, de vill Dig och det Du står för väl! Så har vi det i styrelsen med på ett
utomordentligt gott sätt brytande av synpunkter. Vi är långt ifrån den där lite knepiga vänskapen där man trivs och håller
varandra om ryggen och inte ”stör” varandra med synpunkter.
För mig står i nästa vecka besök till Barcelona och ISU, Internationell Skating Union, som har sin kongress där. Vartannat år
äger en kongress för världsskridskon rum och denna gång i Barcelona. På dagordningen finns en blandning av frågor, tekniska
förändringar m.m. inom sporterna konståkning, short track och hastighet men också stora organisatoriska frågor med ett paket
av ändringar i ISU. I denna del är vi från svensk skridsko lite fundersamma kring ändringsförslagen då analyser och annat som
grund för förslagen inte finns i någon utsträckning. Vi kommer därför förmodligen att rösta nej på kongressen och istället förslå
att man tillsätter en kommission för att göra ett organisationsarbete mer grundligt och genomarbetat. Om hur det blir med den
saken och annat från kongressen får jag rapportera vid nästa tillfälle.
Med vänlig hälsning
Roger

