Motion #10 ang hur landslagsledare skall utses från Hasse L som ankom per e-post 17-02-03

Formalia
Idag user SSA’s styrelse ett antal olika funktionärer och roller inom SSA. En sådan är Landslagsledare.
Rent konkret har idag SUP ansvarig inom SSA även fungerat som Landslagsledare.
Vi vill också påpeka att de svenska atleterna inte alls är mycket sämre än de övriga nordika länderna.
Vi ser tre separata förslag i motionen, med tillhörande komplettering.
1. Atleterna skall själva välja sin landslagsledare
2. Fler tränare och Coacher skall knytas till landslaget
3. Ledare och tränare skall ej vara knutna till företag i ”branshen”
Styrelsens kommentar till Motionen
1. Landslagsledaren bör utses av SSA’s styrelse. Sedan bör coacher utses av Landslagsledaren i
samråd med atleterna.
Det skulle också vara svårt att avgöra vilka atleter får vara med att välja landslagsledare ?
Eller är det alla medlemmar inom SSA (och anslutan föreningar) som får välja ?
Det är också en ekonomisk fråga då Atleterna själva (Just nu i varje fall) måste täcka den
kostnad som kan uppstå när man engagerar olika individer.
2. Detta är högst eftersträvansvärt och SSA SUP sektion har förut annonserat efter intressearde
för att kunna hjälpa till med olika saker inom SUP.
Även här kan det naturligtvis vara en ekonomisk fråga.
3. SSA ser att detta skulle vara önskärt men tror inte vi kan nå dit. Många av de seriöst ideellt
arbetande krafterna inom föreningslivet är ofta kopplade till någon form av komersiell
verksamhet inom området. (Det gäller t ex för den person som omnämns i motionen!)
Styrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås.
2. Motionen tillstyrks. SSA jobbar vidare med att bredda antalet personer involverade i
träning/landslagsledning osv.
3. Motionen avslås.
Dock föreslås att alla officiellt valda och av styrelsen utsedda personer måste skriftligen
redovisa sina ”komersiella åtaganden” inom närliggande områden för styrelsen, varefter det
presenteras på hemsidan.

