Med anledning av inkomna frågeställningar om rådande läge i
Hälsinglands Innebandyförbund…
Utvecklingen av Innebandyn i Hälsingland har under längre tid stått still med minskat licens-antal och
försämrade förutsättningar för föreningarnas utveckling.
I arbetet med att uppfylla strategi-målen i idé-dokumentet i svensk Innebandy ”Innebandyn Vill” har man
stått för stora utmaningar organisatoriskt. Idag har Gästrikland och Hälsingland många gemensamma
serier (Hälsingland har endast tre serier exkluderat knatteligan), vilket har varit en naturlig utveckling med
en mer automatiserad värld då antalet lag succesivt minskat också minskat i Hälsingland.
Ett arbete med att vända ett negativt licens-antal, få sina första ledare utbildade, implementera nya SIUmodellen och framförallt utveckla det egna förbundet ansökte Hälsingland tillsammans med Gästrikland
(arbetsgivare) om en projektanställd 2016-2019 (04-30) med en ansvarsfördelning utifrån (30/70).
I det, i många fall lyckade arbetet har organisationen för nå målen analyserats och diskuterats.
Hälsinglands egna existens som förbund har debatterats och vid senaste extra årsstämman 20181129
beslutade extra årsmötet att ge styrelsen mandat att analysera förutsättningarna för framtiden i Hälsingland
och vad ett samgående med Gästrikland skulle innebära. Hälsinglands Innebandyförbunds åsikt är att man
är i beroende av dragkraft från Gästrikland för att kunna fortsätta sin utveckling av tillväxt.
Styrelsen i Gästrikland har fått indikationer om Hälsinglands rådande läge men har inte utvärderat eller
analyserat frågan i den skala frågan förtjänar och betingar då man önskar föreningarnas mandat för att gå
vidare i frågan.
Att inleda ett utvärderingsarbete utan föreningarnas mandat anser styrelsen inte lämpligt.
Styrelsen utser det extra årsmötet att ta ställning till att analysera förutsättningarna för en stadgeändring
och samgående till ett SDF och Gävleborgs Innebandyförbund.
Styrelsens bestämda väg framåt är att göra analysen utifrån föreningarnas perspektiv med öppenhet och
transparens. Nästa steg föreslås till en öppen workshop.
Juridiskt betyder detta beslut enbart mandat att utreda förutsättningarna. Ytterligare ett extra årsmöte krävs
för att besluta om samgående, både hos Gästriklands, Hälsinglands och Svenska Innebandyförbundet.
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