Motion 3

Tillägg i styrdokumentet gällande sektionens ändamål
Jag yrkar på att Väsby SS Triathlon gör ett tillägg i sektionens styrdokument
under rubriken ”Ändamål” där vi öppnar upp för att kunna erbjuda särskilt stöd
och hjälp för elitsatsande medlemmar utifrån givna kriterier. Jag föreslår att vi
skriver in följande:
§1.3.2 Ha en medveten inriktning på att behålla och utveckla triathleter som kan
konkurrera om SM medaljer individuellt eller i stafettlag. Särskilda bestämmelser
och kriterier för elit se 1.3.3
§1.3.3 Sektionen kan ge särskilt stöd och hjälp för elitsatsande triathleter. Med
särskilt stöd och hjälp utesluts inte en ekonomisk risk för sektionen. Den aktive
måste själv begära särskilt stöd och hjälp från sektionen. Beslut tas av sektionens
styrelse med stöd av tränare som följt upp och utvärderarat den sökande. En insats
med särskilt stöd och hjälp är baserat på årsbasis. Följande kriterier bör uppfyllas:
•
•
•

Tävlar i seniorklass
Har tagit pallplacering/ar på SM eller ITU sanktionerad tävling/ar senaste
året
Uppvisar testresultat som är konkurrenskraftigt starka nog för
pallplacering kommande tävlingssäsong för SM eller ITU sanktionerade
tävlingar

Den aktive förpliktigar sig att:
•
•

•

Inte byta klubb under året
Bära klubbkläder med sektionens symbol under prisceremoni vidare bör
klubbkläder eftersträvas att bäras på bilder av offentlig karaktär där den
aktive representerar klubben. Om klubben har sponsorer ska dessa, om
möjligt, vara synliga och ej täckas
Under året erbjuda ett eller flera träningstillfällen för klubbens medlemmar
som den aktive organiserar själv i samråd med styrelsen eller tränare i
klubben. Meningen med dessa träningar skall vara att inspirera unga och
äldre triathleter i klubben

Bakgrund.
Idag står följande i styrdokumentet:
Ändamål §1.3.1 Sektionen har till ändamål att främja sina medlemmars träning
och tävling i idrotterna triathlon, duathlon och idrotter av samma karaktär.
Vidare står det att läsa i simklubbens styrdokument under triathlon:

locka, utveckla och behålla triathleter av sådan ”kaliber” att de kan konkurrera om
SM/RM medaljer individuellt eller i lag från ungdom till masters på både herr- och
damsidan

Väsby SS Triathlons verksamhet illustrerad i form av en atom

Vår klubb består idag av masters- barn- och ungdomsverksamhet samt några få
juniorer och seniorer. Detta är vår kärnverksamhet och har varit så i flera år.
Dessa är de grupper vi främjar med tränarledda träning. Några seniorer tränar
flitigt med klubbens masters medan andra seniorer bedriver sin träning helt på
egen hand som distansmedlemmar. Motionen syftar på att knyta senior- och
elitgruppen närmare kärnverksamheten.
Klubbens ungdomar växer och blir äldre.
Resultatmässigt ser vi att flera av våra unga triathleter har blivit så pass starka
och konkurrenskraftiga på elitnivå att de får erbjudande från andra klubbar. Vi
har förlorat unga triathleter till ”proffsklubbar” under de senaste åren vilket har
känts frustrerande men samtidigt förståeligt. Det som oftast är en faktor är dyra
materialinköp där en cykel står för den enskilt största utgiften.

Dagsläge
Jag vill att Väsby SS Triathlon fortsätter hävda sig och har viljan att utveckla vår
kraft i fråga om spets inom sporten triathlon. Idag är vi en klubb som, för femte
året i rad, vunnit Svenska Föreningscupen. Vår klubbs medlemmar vinner årligen
ett flertal RM medaljer, både med tecken USM och RM. Medaljer med tecken JSM
och SM är betydligt färre och här är andra klubbar än Väsby SS Triathlon
betydligt oftare representerade på prispallen än vad vår klubb är. Vi finns dock
med på prispallen då och då.

Framgångar att bygga vidare på
Väsby SS Triathlon är en klubb som kommunen såväl som hela Sverige ser upp
till. Vi betraktas som en förebild i triathlonsverige vad gäller vår barn- och
ungdomsverksamhet. Denna framgång bör vi bygga vidare på. Min bedömning är
att om vi utvecklar vårt anseende i form av nya mästerskapsmedaljer skapar vi
förutsättningar för tillströmning av nya medlemmar. Att tydligt definiera klubbens
”vad” vi ska göra skapar goda förutsättningar för ”hur” vi ska åstadkomma detta.
Detta berör alla medlemmar både barn, ungdomar och vuxna. Skrivelsen
förpliktigar inte till något utan ger oss bara en handlingsfrihet att kunna göra en
satsning om förutsättningarna finns, både vad gäller klubbens ekonomi och det
idrottsliga värdet.
Varför bör vi ha kriterier om vi inte förpliktigar oss till något?
Tydliga kriterier är viktiga för att korruptionssäkra så att inga tvivel finns varför
just hen får särskilt stöd och hjälp, i synnerhet om det rör sig om särskilt stöd och
hjälp med en ekonomisk risk för sektionen. Om Väsby SS Triathlons styrelsen ska
ställa sig bakom en elitsatsning, samordna och organisera – oavsett hur den
ekonomiska lösningen ser ut, vill vi ha stöd i styrdokumentet att kunna säga ”nej” i
synnerhet om begäran börjar krypa ner i åldrarna. Tydliga kriterier är också
viktiga då många av våra medlemmar har föräldrar i klubben som innehar olika
positioner som tränare eller styrelseledamot och en jävsituation skulle lätt kunna
uppstå.
NIU och Väsby Nya Gymnasium
Skolåret 20/21 börjar den första årskullen på Triathlongymnasiet i Väsby, NIU på
VNG. Detta är ett nära samarbete med vår klubb Väsby SS Triathlon. Några
elever går idag en variant via simklubbens NIU och dessa elever är också
medlemmar i vår klubb. Inför varje skolår förväntas klubbens verksamhet utökas
med elever från NIU som erbjuds träna med våra ungdomar på samma
förutsättningar som våra ungdomar gör idag i vår klubb. Om vi blickar framåt kan
vi glädja oss åt att det kommer utvecklas triathleter i Väsby som så småningom
kommer bilda en stark seniorgrupp inom Väsby SS Triathlon.
Erfarenheter vi kan ta lärdom av från VSS
Erfarenheter som vi kan ta med oss från simklubben, som har haft samarbete med
NIU under ett visst antal år nu, är hur behåller och utvecklar vi våra medlemmar
efter gymnasiet? På gymnasienivå erbjuds ungdomsidrottare fortsatt satsning på
sin idrott samtidigt som de läser en gymnasieutbildning. På högskolenivå finns
inga liknande möjligheter inom det svenska skolsystemet. Simklubben erfar att
många simmare lämnar Sverige för att kunna kombinera satsning på simning med
högskolestudier utomlands, oftast USA. Att en liknande situation skulle kunna
uppstå för triathleter som för simmare är högst sannolik. Är detta ett problem för
Väsby Triathlon? Svar – Nej! Däremot bör vi göra ungdomar varse om att
utländska stipendier för studier många gånger inte utdelas till personer som har

privata sponsorer. Om klubben har en sponsor ska det inte påverka den enskild
medlems möjlighet att få stipendier för studier utomlands.

Ekonomiska lösningar
En förutsättning för att kunna ge särskilt stöd och hjälp är att det finns ett
ekonomiskt utrymme för detta. Klubbens ekonomi är medlemmarnas
gemensamma medel och styrelsen ska begära ekonomisk ansvarsfrihet vid
årsmötet. Styrelsen kan skapa olika lösningar för finansiering – förslag på
lösningar kan vara ”crowdfunding” där det är fritt för medlemmar att vara med och
finansiera en satsning. Extern sponsring är också möjlig. Oavsett finansiering ska
en utvärdering och ekonomisk redovisning, gällande mängd pengar som gått in i en
elitsatsning och som kommit tillbaka presenteras vid nästkommande årsmöte. Det
är av intresse för medlemmarna att få känna till kostnaden mätt mot det
idrottsliga värdet. Om det är sektionens ekonomiska medel eller sponsring som är
tänkt att användas ska det finnas med och vara skälig i proportion till övrig
verksamhet i höstens budget för kommande år.
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