
Förslag till IFK Lidingö Friidrotts årsmöte 1 april 2020.  
 
Bakgrund 
 
Vår föreningen har den senaste månaden hamnat i ett svårt och komplicerat läge. Precis som andra föreningar 
som arrangerar löptävlingar. Det kan handla om leva eller dö!   
 
Vårt årsmöte körs nu som ett digitalt möte utan det utrymme för information och diskussion som ett fysiskt 
årsmöte har.  Vi väljer en ny styrelse, med ganska oprövad erfarenhet av att leda vår förening. Den nya 
styrelsen tar ett stort ansvar i ett mycket svårt läge när den tar över stafettpinnen för att förvalta och utveckla 
vår förening.  
 
Under de senaste åren har föreningen inte utvecklat Lidingöloppet i takt med dagens hälso- och löparmarknad.  
Nu har Coronaviruset kraftigt förvärrat situationen.  
 
Den nya styrelsens viktigaste roll blir att på ett transparent sätt informera, involvera och engagera all 
erfarenhet, hos föreningens medlemmar, ledare och andra föreningar och medborgare på Lidingö. 
Lidingöloppet måste lotsas ur dagens kritiska situation och föreningen måste samtidigt stärkas inför framtiden. 
Basen i den är fortfarande att fler unga fortsätter med sin friidrott.     
 
Efter årsmötet kvarstår behovet av den levande diskussionen. Den kan inte vänta för länge och måste därför 
sannolikt bli digital om det ska kunna hända inom den närmaste framtiden. Senare får den ersättas med en 
fysisk och pågående dialog i ett så brett ledarteam som möjligt.  
 
I nuläget kan det se ut att finnas risk för en erfarenhetssvacka, men föreningen har byggts under många år, 
trots farliga svackor, i både föreningsverksamheten och i  Lidingöloppet. Det finns en stor tradition i form av 
fysiska personer med stor erfarenhet.  Nu krävs att alla tillgångar används, nytt  engagemang skapas och all 
kraft samlas för att lösa de många svåra uppgifterna.    
 
Vi föreslår att årsmötet beslutar 
 
att uppdra till styrelsen att utse en referensgrupp för medlemmarna, med syfte att kunna utgöra ett bollplank 
för styrelsen och ha rollen att påminna om och säkerställa information och dialogtillfällen mellan styrelse, 
andra ledare och medlemmar 
 
att två eller tre erfarna personer tillfrågas för att vara med i gruppen, och ha rollen att addera ytterligare 
personer efter behov 
 
att styrelsen senast 15 maj har genomfört minst ett digitalt medlemsmöte om Lidingöloppet och ett om 
kansliet på Vallen med information och diskussion om pågående arbete och planer i mer detalj.       
 
 
Lidingö 29 mars 2020 
 
Tom Anderzen 
Assar Blomquist 
Heinz Gehrig 
Ann-Mari Hevreng 
Curt Högberg 
Ulf Högberg 
Lars G Lindström 
Tillsammans med 70 års erfarenhet från IFK Lidingös styrelse, varav cirka 20 år i ordföranderollen, 
och 50 år i Lidingöloppets Ledningsgrupp, varav mer än 20 år i den ordföranderollen.  
 
Anmärkning: 
Detta förslag är skickat till styrelsen och föreslagen mötesordförande med begäran om att det adderas till dagordningen 
som ett nytt ärende. Under punkt 5 - fastställande av dagordning - föreslår vi att man adderar en ny punkt. Skälet till att 



förslaget inte kom inom den uppsatta motionstiden är att hela situationen för föreningen och Lidingöloppet förändrats bara 
de senaste veckorna  och att det finns stora skäl att diskutera förslaget. Vi har föreslagit styrelsen att  förslaget skickas ut till 
mötesdeltagarna i så god tid som möjligt före årsmötet.    
 

 


