
Yttrande till motion angående Elitgruppsansvariges roll, ansvar och 
befogenheter  

Göteborg 2019-02-11 

Bakgrund Tidigare har det funnits ett tränarråd som bestått av flera personer. Tränarrådet har 
kunnat lämna förslag på personer som var lämpliga i elitgruppen. Medlemmar har själva kunnat 
ansöka om att få vara med i elitgruppen. 

Det har varit styrelsen som fattat beslut om vilka som skulle i ingå i gruppen. 

Det två sista åren har det ekonomiska stödet till elitgruppen utökats. 

År 2018 fick klubben in ca 200 000 kr i medlemsintäkter och  för 2018 var budgeten för elitgruppen 
105 000 kr 

Det är olämpligt att den elitgruppsansvarige sitter som styrelsemedlem och tar ekonomiska beslut 
som rör elitgruppen. En ensam person ska inte ha ansvar  och kunna ta beslut som rör en så stor del 
av medlemmarnas pengar. 

Den elitgruppsansvarige ska vara en samordnare och fungera som kontaktperson mellan elitgruppen 
och styrelsen. Inte vara delaktig i styrelsearbetet.  

 

Vi vill därför att årsmötet beslutar om:  
Att styrelsen varje år fattar beslut om vem som ska vara elitgruppsansvarige  
Att det är styrelsen som gemensamt fattar beslut om vem/vilka som ska ingå i elitgruppen  
Att det är styrelsen som gemensamt fattar de administrativa besluten för elitgruppen  
Att det är styrelsen som  inför årsmötet, granskar verksamhetsplanen och budgeten för de elitaktiva 
Att styrelsen är ansvarig för utformningen av avtalet med respektive elitaktiv 

Att den elitgruppsansvarige inte ingår i styrelsen  
Att den elitgruppsansvarige rapporterar och ansvarar inför styrelsen  
Att den elitgruppsansvarige ska föreslå en budget till styrelsen utifrån verksamhetsplanen för 
elitgruppen  
Att den elitgruppsansvarige fungerar som samordnare mellan elitgruppen och styrelsen  
Att den elitgruppsansvarige ska vara den som verkställer styrelsen beslut gentemot elitgruppen  
Att den elitgruppsansvarige ska se till att de elitaktiva fullgör sin del av avtalet 

Författare till motionen: 

Lena Isgren, Emma Malmberg, Lindakatarina Ek  



Styrelsens yttrande till motion angående Elitgruppsansvarig 

Klubbens medlemsintäkter var år 2018 199.400 kr och Elitgruppens budget var 75.000 kr. Av sina 
budgeterade 75.000 kr använde Elitgruppen 64.511 kr. (I motionen står att fick klubben in ca 200 
000 kr i medlemsintäkter och för 2018 var budgeten för elitgruppen 105.000 kr.) 

Styrelsen har tidigare år sett det som en svaghet att det tidigare tränarrådet själva har beslutat kring 
Elitgruppen. Styrelsen hade då mycket liten insikt i Elitgruppens verksamhet och vilka som ingick i 
den eftersom styrelsen och tränarrådet ytterst sällan hade gemensamma möten. Styrelsen har 
tidigare inte varit beslutande i vilka som skulle vara del av Elitgruppen, det beslöt tränarrådet själva, 
utan styrelsens medverkan. Detta ändrades under 2016, när styrelsen tog över en merpart av 
tränarrådets tidigare ansvar och Elitgruppen gjordes om i sin helhet för att uteslutande satsa på unga 
lovande atleter och sluta ge bidrag åt etablerade idrottare med god egen ekonomi.  

Att utse en Elitgruppsansvarig som en del av styrelsen var ett sätt att knyta den verksamheten 
närmare styrelsen, inte längre ifrån. Elitgruppens verksamhet höll på att bli endast ett avtal mellan 
en elitaktiv och klubben där pengar kunde kvitteras ut för t.ex. startavgifter, men någon egentlig 
Elitgruppsverksamhet fanns under många år inte, inga gemensamma aktiviteter eller någon som 
aktivt handledde Elitgruppen och hjälpte dem på olika sätt. 

Precis som alla roller i styrelsen diskuteras (utom de som är formellt valda såsom ordförande, 
sekreterare och vice ordförande) inför det nya styrelseåret, beslutar styrelsen om vem som ska ha 
ett visst ansvarsområde för t.ex. samarbetspartners, barngrupp, träning, läger, elitgrupp. Det är 
således inte unikt för just Elitgruppens ansvariga att sitta i styrelsen.  

Styrelsen har historiskt haft skriftliga avtal med Elitgruppens medlemmar där det står angivet vad 
stödet får användas till och vilka motprestationer som förväntas av de som ingår i Elitgruppen, och 
avser att ha det även för 2019 och framåt. Avtalen har tidigare år granskats av styrelsen och det 
kommer att ske även framåt. Avtalen granskas och revideras årligen vid behov. 

Styrelsens yttrande kring motionen Elitgruppsansvariges roll, ansvar och befogenheter är att det inte 
finns något hinder för Elitgruppens ansvariga att vara en del av styrelsen och att under ansvar för 
den budget och verksamhetsplan som fastställs av årsmötet ha rätt att fördela den gemensamma del 
av Elitgruppens stöd på sätt som finnes lämpligt i förhållande till den verksamhet som planeras (det 
individuella stödet är redan fastslaget vad den elitaktiva får använda till, såsom bidrag till 
startavgifter, omkostnader i samband med tävlingar, andra träningsrelaterade kostnader, 
tränaravgifter). Vid varje styrelsemöte (ca en gång i månaden) så rapporterar varje styrelseledamot 
från sitt ansvarsområde, så även Elitgruppens ansvariga.  

Styrelsens yttrande är således att Elitgruppsansvarig även framåt ska kunna (men inte tvingat måste 
vara) en del av styrelsen och att Elitgruppens ledare är ansvarig för Elitgruppens verksamhet och 
därmed de pengar som Elitgruppen använder – med grundförutsättningen att avtal skrivs mellan 
elitaktiv och klubben, att verksamhetsplanen följs och allt sker inom fastställd budget samt att 
löpande rapporter sker till styrelsens vid varje styrelsemöte hur Elitgruppens verksamhet fortskrider. 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att avslå motionen delvis. 

● De fem första att-satserna i motionen är redan uppfyllda eftersom det är så styrelsen 
arbetar redan idag och anses därmed besvarade. 

● Punkt sex avslås. 
● Styrelsen föreslår att bifalla punkt 7 till 11 och låta dem omfatta samtliga 

styrelsemedlemmars ansvarsområden, inte Elitgruppsansvarig unikt.  






