Motion – Alliansförening
Till Årsmötet 2022 i Skuru IK
Avsändare: Johan Allmér 20220523
I år fyller Skuru IK 100 år, det är en imponerande ålder för en idrottsförening. Det jag vet är att både
samhället och verksamheten har förändrats väldigt mycket under den här tiden. Jag anser att det är
dags att Skuru IK omstrukturerar sig som en alliansförening, då detta format är mer anpassat till hur
verksamheterna idag är utformade och drivs. Jag vill med denna motion ge styrelsen i uppdrag att
utreda för‐ och nackdelarna med att omstrukturera Skuru IK från en flersektionsförening till en
alliansförening och publicera denna analys på föreningens hemsida och om man bedömer det rimligt
lägga fram ett förslag till nästa års årsmöte att besluta om ombildandet. Nedan följer min
argumentation, det finns såklart ett stort antal aspekter och jag är ödmjuk för att jag kan ha missat
flera, varför jag anser att en ordentlig utredning bör göras (av en extern aktör om det anses behövas tas
in hjälp). Nuvarande format har vissa fördelar men även ett stort antal nackdelar och jag anser att en
alliansförening är att föredra. Nedan listar jag några av anledningarna till detta.
• Medlemmarna i respektive sektion har begränsat självbestämmande i och med att medlemmarna i
de andra sektionerna har direkt inflytande över deras respektive verksamheter. Detta eftersom man inte
är medlem i Skuru IK Handboll, Basket eller Simning utan Skuru IK.
• Huvudstyrelsen har idag väldigt stort ansvar, ansvar som borde ligga på sektionerna som känner
verksamheten. En alliansstyrelse skulle istället kunna fokusera på det som sektionerna har gemensamt
– vårt fantastiska varumärke och Skurustugan. o Exempel på problematik är när huvudstyrelsen tar
beslut om handbollsdamerna ska spela i Europa eller ej pga. ekonomiska förutsättningar. Denna fråga
borde ligga i handbollssektionen som borde ha ansvar för sin egen verksamhet och sin egen ekonomi.
o Många frågor som diskuteras i huvudstyrelsen hade lika väl kunnat hanteras i sektionerna, men
eftersom HS är ytterst ansvarig måste frågorna lyftas dit, och då involveras människor som ofta inte är
alls bekanta med verksamheten i respektive sektion och människorna i dom för faktum är att det inte
finns något överlapp i den dagliga verksamheten i hallarna/bassängerna.
• Sektionerna har olika behov och olika förutsättningar. Idag är sektionerna ofta låsta till
gemensamma lösningar som inte är optimala för någon utan väljs för att de funkar för alla.
• Våra tre sektioner är väldigt olika i karaktär och har därför olika behov; o Simning är en individuell
idrott, men också en verksamhet som i större utsträckning riktar sig mot externa med exempelvis
crawlkurser. o Basketen och handbollen är för visso verksamma i samma miljö men skiljer sig väldigt
mycket åt där handbollen är en elitförening med högt ställda ambitioner på seniorsidan medan
basketen är en breddförening där fokus ligger nästan uteslutande på ungdomssidan. Dessa
verksamheter har vitt skilda behov, förutsättningar och ekonomisk karaktär.
• Det har på senare år varit mycket kämpigt för valberedningen att rekrytera till HS, det i sig är en
riskfaktor, om man bara har att välja på de som ”kan ta en för laget”. Det finns ett stort antal exempel
på väl fungerande alliansföreningar, exempel i Stockholm är storklubbar som Djurgårdens IF,
Hammarby IF och AIK som alla har extremt starka varumärken och klubbidentitet, men även våra
grannar i Järla IF är sedan 1993 en framgångsrik alliansförening med Fotboll och Orientering. Jag
anser inte att detta är en skilsmässa utan en modernisering som är nödvändig för att Skuru IK som
helhet, och varje sektion för sig ska kunna blomstra och överleva i ytterligare 100 år.

Svar på motionen från Skuru IK huvudstyrelse:
Ang. inkommen Motion Alliansförening till Huvudstyrelsen 20220523:
Huvudstyrelsen (HS) har tagit emot motionen om en Alliansförening. Motionen betyder att en del av
arbetet i HS under 2022/2023 är att utreda om hur Skuru i stället för nuvarande föreningsstruktur
istället gör sig bättre som en alliansförening. Det innebär även att vid sidan om att utreda för och
nackdelar lägga fram förslag om nya stadgar för ändamålet. HS anser att årsmötet röstar om förslaget
godtas och att nya stadgar kan läggas fram samt att vi anser att det även under årsmötet behöver utses
en särskild grupp som utför detta. Innan förslaget kan gå upp i nästa årsmöte 2023 ska beslut tas i HS
samt skickas ut i god tid för förankring i sektionerna.

