
Motion  
     2022-02-15 
 
Till IFK Lidingö Friidrotts årsmöte 2022 
 
Årliga diskussioner och möten om föreningens inriktning. 
 
Bakgrund: 
Vid årsmötet 2021 uttryckte medlemmarna synpunkter på den föreslagna nya strategin för 
föreningen och styrelsen fick uppdraget att '..De strategiska målen ska processas av styrelsen 
tillsammans med medlemmarna i en särskild arbetsgrupp' till 2022 års årsmöte. 
Under 2021 inbjöds vi två, Curt Högberg och Staffan Movin, tillsammans med Toralf Nilsson och 
senare Linda Skantze att delta i och lyssna till styrelseledda diskussioner i fyra 1-2 timmar långa 
digitala möten om hur strategidokumentet skulle kunna förbättras. 
 
När detta skrivs, just innan motionstiden går ut, vet vi inte vilka förändringar i strategidokumentet 
som styrelsen kommer att föreslå årsmötet. Men oavsett vill vi, baserat på våra erfarenheter och 
iakttagelser under året föreslå årsmötet att besluta enligt nedanstående yrkande.  
 
I en i huvudsak ideell förening är det viktigt att informera om vad som händer, vilket styrelsen gjort 
bra i form av utskick och webbinarier under det gångna året. Men det är också viktigt att det finns 
former och tid för att på ett mer djuplodande sätt diskutera föreningens inriktning och sätt att 
arbeta. Både med redan engagerade medlemmar och med nya generationer av medlemmar och 
föräldrar. Engagemang måste stärkas och nya generationers ledare måste attraheras och utvecklas. 
Föreningens kultur måste inte bara föras vidare utan också anpassas och utvecklas. Formerna för 
detta måste vara  intressanta och attraherande och kanske t o m inkludera umgänge och middagar. 
 
Årsmötets formella roll har i praktiken ingen möjlighet att på ett djupare sätt fylla en sådan roll.   
För en idéburen organisation som vår är det viktigt att grundidéerna löpande bearbetas för att 
upplevas tydliga och vara engagerande.  
 
Precis som i allt planeringsarbete är det ofta inte själva slutdokumentet som är det viktigaste. Det är 
diskussionerna som föregått slutdokumentet som främst sprider förståelse, tydlighet och - igen - 
engagemang för vår gemensamma förening. Engagemanget i föreningen är  föreningens viktigaste 
tillgång.   De senaste årens tapp av antalet medlemmar med i storleksordningen 40-45% skapar extra 
skäl.  
 
 
Vi yrkar att årsmötet beslutar: 
att uppdra till styrelsen att från och med 2022 planera för och skapa årliga attraktiva möten med 
djuplodande, stimulerande och intressanta diskussioner om föreningens inriktning och 
verksamhetsplaner, minst ett möte inriktat på barn-, tonårs- respektive seniorverksamheterna samt 
ett samlat möte om föreningens övergripande inriktning.  
 
 
Curt Högberg och Staffan Movin  
 
 


