Tack för gott samarbete

Det här är min sista inledare i tidningen. Den skrivs en av de första dagarna i april. Under mars
månad har alla distrikt genomfört sina årsmöten. Jag har själv deltagit i årsmötena i Småland,
Östergötland, Göteborg, Västernorrland och Norrbotten. Det är alltid lika trevligt att på årsmötena
träffa personer som representerar förbundets medlemmar - idrottsföreningarna.
Förhållandena för distriktsförbund och föreningar är mycket olika i skilda delar av vårt avlånga land.
De stora avstånden i norr är inget hinder för ett gott samarbete mellan föreningarna. Närheten i en
storstad är ibland skenbar. Det tar sin tid att ta sig hemifrån till träningar, föreningsmöten mm även
i en storstad när man har en funktionsnedsättning. Det är viktigt för SHIF:s styrelse att lära känna de
skiftande förhållandena. Den kartläggning vi just nu genomför för att få bättre information om hur
det ser ut hos våra medlemmar är viktig. En ordentlig redovisning av resultatet kommer alla ombud
att få vid förbundsmötet första veckan i maj.
Vid föregående förbundsmöte i Eskilstuna fick Smålands motion om en nyordning för proceduren
med motioner gehör. Alla medlemmar har nu kunnat ta del av inlämnade motioner och av styrelsen
förslag före distriktens årsmöten. Jag är lite besviken över att det på de distriktsårsmöten jag
deltog ägnades så lite tid åt att ta del av och diskutera motionerna. Smålands motions syftar till att
förbättra demokratin och kommunikationen inom vårt förbund.
Kommunikation, demokrati, rekrytering och förbättrade förhållanden för våra elitidrottare är de
frågor jag arbetat för under mina åtta år som ordförande. Jag kan konstatera att mycket blivit
bättre men att det alltjämt finns stort utrymme för nya framsteg. Ett förbund som arbetar under
devisen ”Idrott i rörelse” ser alltid att det finns nya möjligheter.
Tack för allt nytt jag fått lära mig under senare år. Tack för all den vänskap jag fått uppleva.
Kari Marklund
Förbundsordförande

	
  

