SVENSKA BROTTNINGSFÖRBUNDET
Swedish Wrestling Federation
Vice Ordförande har ordet.
Hej på er alla!
Styrelsearbete är inte lätt om inte hela styrelsen jobbar mot samma mål, det kan även vara
så att ledamöterna har samma mål, men vägen till målet kan skilja sig något och då går det
fortfarande att ro det i hamn, med en stark vilja och ett engagemang från alla. Som
Ordförande har man ett ansvar att se till att styrelsen jobbar mot samma mål, genom att
lyssna och se signaler som uppstår i mötet människor emellan. Som Ordförande är det
mycket viktigt att du lär dig att uppfatta det som sker, och framför allt agerar innan det är för
sent. Något som är viktigt i styrelsearbete, är att det kan hända att förutsättningarna
förändras ibland och då måste man som styrelse hänga med. I vissa fall måste man då
ändra på fattade beslut.
Vidare så tänker jag inte kommentera det brev som de avgående styrelsemedlemmarna
Claes, Tom och Lars har skrivit, utan det får stå för dem. Däremot vill jag tacka dem för den
tid de lagt ner åt SBF och Svensk brottning.
Nu blickar vi framåt och stänger backspegeln, att titta i backspegeln brukar sällan föra med
sig något bra. Nu har vi full fokus framåt och vi som är kvar i styrelsen skall göra allt vi kan
för att alla inom SBF skall ha en bra tillvaro. Då menar jag alla: bredd, elit, grek, fristil, damer,
herrar och vi måste också jobba vidare med att utbilda våra ledare och tränare.
Vi kommer att klubba budgeten för 2012 den 17 december. Vi kommer även att lägga upp
strategin för styrelsens fortsatta arbete fram till årsmötet som blir den 29 april 2012 troligen i
Falkenberg.
Vi som är kvar i styrelsen hoppas nu på arbetsro, så att vi hinner jobba med det som vi är
valda för, nämligen att utveckla och stötta både vår personal, aktiva och alla som på något
sätt brinner för vår idrott.
Med de orden ber jag att få återkomma med mer information efter att vi haft vårt nästa
styrelsemöte, som är planerat till den 17-18 december i Stockholm.
Befinner mig nu på semester i Mexiko till den 12 december, men finns tillgänglig på e-post för er
som vill kontakta mig lars-ola.sarkimukka@swedewrestling.se
Idrottens Hus, Stockholm 2011-12-05
Lars-Ola Särkimukka Vice Ordförande
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