Med anledning till lördagens extra förbundsmöte beslutar VSAFF att begära ett extra årsmöte innan
årsskiftet.
Syftet är inte att ”gräva” fram röster från inte insatta föreningar. Utan på grund av att både
föreningar och distrikt med rösträtt och väl insatta i frågan av olika individuella och tekniska
anledningar inte deltog på mötet enligt plan.
Orsaken till att flera föreningar röstade nej till propositionerna är oklart, men får inte vara ett
resultat av att man inte förstått innebörden av propositionerna och det fortsatta arbetet. Man
behöver också vara fullt insatt i det arbete som genomförts och de konsekvenser ett nej innebär.
Andra idrotter påverkas oerhört främst ekonomiskt men också känslomässigt kopplat till eventuellt
uteslutande från RF. Vår idrotts anseende gentemot RF har redan fått sig en törn kopplat till detta
oväntade resultat.
Förbundet och arbetsgruppen för samgåendeprocessen har varit tydliga och gett samtliga distrikt och
föreningar möjligheten att följa arbetet samt komma med synpunkter och funderingar!
Samgåendeprocessen har bearbetats vid flertalet tillfällen bland annat möten med alla
distriktsordförande samt ordförande för förbundet. Dessa möten har inte föranlett till att processen
ska avbrytas eller inte fortgå enligt plan. Under mötet har arbetsgruppen för samgåendeprocessen
samt förbundsordförande varit väldigt tydliga med att distrikten ska fånga upp frågor och
funderingar från sina föreningar för att samgåendeprocessen ska vara transparant, tydlig och
förankrad bland föreningarna som möjligt.
VSAFF anser också att RF är tydliga med ambitionen och synen gällande antalet idrottsförbund och
dess storlekar inom RF. Det är nu vi har chansen att ta del av de öronmärkta ekonomiska bidragen
som möjliggör denna svåra och tidskrävande process.
VSAFF föreslår 2020-12-12 för extra årsmöte, där man följer samma dagordning enligt extra
förbundsmöte 2020-11-21.
VSAFF föreslår även att samtliga föreningar kan anmäla deltagande med yttranderätt, även om de
inte har rösträtt.

2020-11-23
Artur Karlsson
Ordförande i VSAFF

Länkar:
Rapport från SAFF efter extra årsmöte.
Förbundsstyrelsens propositioner.
Information angående samgåendeprocessen.
Mer information angående samgåendeprocessen.
Konsekvenser gällande RFs beslut gällande små och stora förbund!

