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Motion 

 

Förslag att VSS tar fram en policy för föräldraengagemang. 

Bakgrund: 

VSS arrangerar ett antal arrangemang varje år. Det är simtävlingar, Open Water tävlingar, Valborg, Lucia, 
Sponsorsim mm. 

Till dessa arrangemang krävs det att föräldrar bidrar med engagemang. Till en simtävling typ DM krävs det 25st 
utbildade tävlingsfunktionärer under varje pass (4 pass,2 dagar). Förutom dessa behövs hjälp med att bygga/riva 
tävlingsarenan, tävlingsbyrå, fika, logivakter mm. Innan en tävling krävs planering och möten. Lågt räknat så 
behövs det 35-40st som ställer upp. Oftast är det färre som engagerar sig och det innebär att många får ta ett 
stort ansvar och jobb. 

VSS är en stor klubb i simmarsverige och vi förväntas arrangera tävlingar. Det är vi bra på. Men de senaste 
årens utveckling på engagemang tyder på att VSS kan tvingas avstå från en del arrangemang. Vilket blir negativt 
för ekonomin och följden kan bli att medlemsavgifter höjs.  

En annan viktig aspekt är att de som ställer upp som ansvariga för olika arrangemang får lägga den mesta tiden 
åt att övertala föräldrar att ställa upp. Då tröttnar man efter ett tag, det har många starka duktiga krafter gjort. 

Jag yrkar att; 

1. VSS årsmöte beslutar att styrelsen arbetar fram en föräldrapolicy där krav men även fördelar med 
engagemang ställs. 

2. Föräldrapolicyn skall innefatta så pass hårda krav att det skall vara kännbart om man inte lever upp till 
policyn. 

3. Undantag måste finnas med i policyn. Men dessa skall beslutas av styrelsen. 
4. VSS styrelse tillsätter en arbetsgrupp omgående för att jobba fram policyn. 
5. Policyn skall träda i kraft senast innan höstterminen 2013. 

Avslutningsvis; 

Eftersom jag är ansvarig för VSS simtävlingar bygger jag min erfarenhet på simning. Men jag antar att hopp, polo 
och triathlon har liknande problem. Och arrangemang som Valborg, Lucia och sponsorsim är gemensamma och 
berör även polo, hopp och triathlon.   

Ett antal stora klubbar har arbetat fram egna policyn om föräldraengagemang. Dessa kan vara till stor hjälp när 
man arbetar fram en VSS policy för detta. (Ex på klubbar, Norrköpings Kappsimningsklubb, Linköpings Allmänna 
Simsällskap.) 
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