Gävleborg och framtiden för Hälsinglands Innebandyförbund
Idag har Gästrikland- och Hälsingland, dessa två SDF- ett starkt samarbete med
gemensamma serier och en integrerad tävlings- och domaradministration. Båda SDF- är
idag av ett starkt beroende till varandra för att kunna erbjuda samma Idrottsprodukt och
Innebandyengagemang oavsett var i länet du bor. Med en nedåtgående trend utifrån
möjligheterna att erbjuda kvalitativa serier i Hälsingland de senaste åren och många
gemensamma utmaningar med Innebandyn Vills strategimål behövs en effektiv
organisation för att nå dessa mål.
De tre senaste åren har båda distrikten stått i ett stort behov av en Idrottlyfts finansierad
utvecklingskonsulent där bidragen ser ut att försvinna i slutet av 2019. Dessa medel har
möjliggjort en stor tillväxt i båda distrikt rörande verksamheten inom Ledar-, Föreningsoch Spelarutveckling. För att kunna fortsätta den verksamheten är en optimering av
resurser nödvändigt.
En översyn av verksamheten, att se över organisationen att antingen samgå till ett SDF
eller ett ökat reglerat samarbete ur organisatorisk synvinkel är nödvändig. Något som
skulle bidra till en effektivare organisation både ur ett personellt, ekonomiskt och
strategiskt perspektiv. Med en effektivare organisation kan vi tänka regionalt, med ett
starkare varumärke, och agera lokalt. Vi styr oss efter principen att man skall ”spela där
man handlar” och vara ett nära stöd till föreningarna i dess vardag. För att kunna fortsätta
bedriva den verksamheten måste organisationen bli modern vilket skall utredas genom att
eventuellt genomföra ett samgående till ett SDF.
Gävleborgs Idrottsförbund gjorde samma resa och organisationsförändring för några år
sedan och har fått många gynnsamma vinster av samgåendet.
På utlyst extra årsstämma 20181129 i Hälsingland och 20190219 Gästrikland godkändes
inriktningsbeslut att utvärdera förutsättningarna, vilket betyder förankring av
medlemsföreningarna, för ett samgående till ett SDF. Under året har även en extra
workshop arrangeras i Hälsingland och ytterligare en kommer att hållas i Gästrikland.
Tillsammans genomför vi gemensamma utbildningsinsatser och flera gemensamma
styrelsemöten löpande.
En motion till SIBFs Förbundsmöte 20190616 är inskickad med avsikt att verka för en
stadgeändring till ett SDF.
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