Motion till SK Löddes årsmötet 24 mars 2022
För en hållbar arbetsmiljö i tränargruppen
”Idrottsrörelsen bygger i allt väsentligt på det ideella ledarskapet. Idrottsledare ägnar varje år
många timmar åt idrotten, som aktivitetsledare/tränare eller förtroendevalda föreningsledare.
Mängder av funktionärer erbjuder sin tid för att få idrottens verksamhet att fungera. Alla dessa
har kärleken till idrotten och intresset för de människor som finns där gemensamt. Denna svenska
idrottsmodell lägger en plattform där väldigt många har möjlighet att ägna sig åt
idrott. (…) Idrottsrörelsen vill att verksamheten ska genomsyras av hög kvalitet och där bär
ledarna, tillsammans med andra i verksamhetens närhet, ett stort ansvar för den kontinuerliga
utvecklingen. Deras roll består av att både stötta idrottslig utveckling och av att förmedla
idrottens grundläggande värderingar.”
Riksidrottsförbundets hemsida, ”Idrotten vill”

Som understryks ovan är ledarna viktiga i en idrottsförening. Med denna motion vill vi värna
våra ledare.
Det har under de senaste månaderna kommit till vår kännedom att ledare i SK Lödde upplever
sin arbetsmiljö som otillfredsställande. Detta bekymrar oss som föräldrar till barn i
tävlingsgrupperna. När en mycket uppskattad tränare dessutom valde att gå till en annan
simklubb på grund av arbetssituationen blev vi uppriktigt oroade. Ytterligare tränare har
meddelat att de överväger att lämna klubben.
SK Löddes värdegrund bygger på fyra begrepp: passion, kamratskap, kvalitet och utveckling.
Det vi ser hända nu är inte i linje med vår gemensamma värdegrund.
Fråga och förslag:
Vad har styrelsen gjort åt situationen hittills?
Vi föreslår att styrelsen säkerställer att föreningen inte riskerar att förlora ytterligare
fem tävlingstränare och att detta säkerställande genomförs strukturerat utifrån en plan och att
det dessutom finns en transparens och kommunikation till övriga klubben bortom styrelsen.
Detta för att undvika eventuell ryktesspridning.
Vi ser motionen som särskilt angelägen då de tränare som meddelat att de överväger att sluta
tränar unga barn och för dessa barn är tränarna detsamma som SK Lödde. Barnen ser dessa
tränare som förebilder och de representerar en trygghet i våra barns liv.
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Bjärred 6 mars 2022
Cecilia Wendelrup, Caroline Wigren, Karin Svahn, Susanne Caricato och Ulrika Nyholm
(med barn i C,D, och E-grupperna)
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