
Under hösten har huvudstyrelsen för Heleneholms IF tagit upp en motion från årsmötet 2020, 

beträffande att slå samman våra sektioner. Våra tre sektionsstyrelser— friidrott, långlöpning och 

triathlon har sedan var för sig diskuterat förändringar och möjligheter med detta förslag. Några 

representanter från varje sektionsstyrelse samt huvudstyrelsen har bildat en utredningsgrupp för att 

presentera och sammanställa vad som framkommit från varje sektion. Under mötet har vi utgått från 

frågeställningen, Var vill vi vara om fem år i en gemensam organisation? Generellt har alla sektioner 

sett fördelar med förslaget enligt nedan. 

De fördelar som en sammanslagning skulle kunna innebära 

För styrelse och klubben i sin helhet skulle vi se stora fördelar med en gemensam styrelse med 

samsyn kring strategier och fördelning av resurser, ekonomi, marknadsföring, tränarersättning, 

elitbidrag och gemensamma visioner. Syftet skulle vara att plocka det bästa ur alla sektioners 

framgångsområden och att skapa en ny samhörighet. Vårt mål är att all kompetens som finns i 

klubben kommer hela klubben till gagn. På så vis kan resurserna också används mer riktat och minska 

belastning på de resurser (styrelsemedlemmar, funktionärer och volontärer) klubben har, då de får 

möjlighet att bidra mer inom sitt specifika kunskaps- och intresseområde.  

För tränare skulle en sammanslagning innebära större möjlighet att nyttja varandras 

tränarkompetenser samt att delta i gemensamma utbildningar.  Vi skulle även kunna erbjuda våra 

aktiva gemensamma föreläsningar, evenemang, träningsläger och klubbkläder.  Kanske skulle vi 

också kunna peppa våra aktiva och volontärer att ställa upp som funktionärer etc på evenemang i de 

andra sektionerna.  

Utmaningar och risker vi tar hänsyn till då vi arbetar vidare med motionen är bland annat… 

Att skynda långsamt och låta projektet sammanslagning ta tid, låta sektionerna växa ihop och vara 

försiktiga så att vi inte tappar någon och att allt värdefullt engagemang får stanna i klubben. Vi 

funderar vidare över hur vi gemensamt vidare skall förmedla oss internt samt titta på vilka olikheter 

och likheter vi har i de olika sektionerna. 

Under mötet kom vi överens om att diskutera färdigt ett förslag för årsmötet, 

Styrelsen föreslår alltså en sammanslagning av våra 3 sektioner för att under 2021 finslipa projektet 

och sedan starta den nya organisationen efter årsmötet 2022.  

 


