
 Bra jobbat av styrelsen.  

 

 Det är en självklarhet att använda ishallen när den klarar alla krav. 

 

 paerjansson@hotmail.com Hur som helst är det helt rätt beslut! Vi måste kunna lyfta 

blicken och se vad som är viktigt! Gällande transparensen så är det ju naturligtvis bra 

men det här är ju nästan en force majeure och om det blir värre med covid så kan det 

väl bli så att regionen bara tar för sig ishallen. Och vad ska vi ha en styrelse till som 

inte får besluta i såna här frågor!? 

 

 ÖIF har ett sammhällsansvar att hjälpa till i pandemin. Bra att ishallen kommer till 

nytta. 

 

 Kritiken måste nog riktas till hockeystyrelsen, den satt jag i för övrigt. Jag misstänker 

att fler i hovkeystyrelsen nog inte fått denna information. Vi har inte haft någon vetskap 

om detta alls så där har det brustit i kommunikation. 

 

 Bra hanterat av styrelsen 

 

 Viktiga frågor kräver beslutsamt agerande. Bra jobbat 

 

 Nuvarande information är mycket bra till Öifs medlemmar. Fortsätt så! 

 

 Enig med styrelsen 

 

 Nu har jag lite mer info. Det jag kan tycka angående om frågan sköttes rätt är. Att 

endast kalla ordförande till detta möte utan att ta med eller ge möjlighet iaf att alla i 

berörd sektion skall få vara med och ställa frågor osv Det tycker jag inte var bra. Jag 

sa då och står fast vid det Jag har ingen ensamrätt att ta det beslutet. Utan det skall 

sektionen få göra. Att det kanske blivit samma resultat ändå det var jag inte. Och står 

även fast vid att: Om sektionen säger nej. Så hävdar jag fortfarande att Styrelsen 

bestämmer! Men tycker inte att det är ok att ni går ut med att Jag sagt JA till förslaget. 

För det anser jag inte att jag gjort. Det är det ända jag inte tycker är korrekt. Annars så 

anser jag att styrelsen har ”makten” att besluta detta. Men viktigt att sektionen får 

möjligheten att tycka till, och komma med frågor. Hoppas att ni fortsätter med samma 

engagemang detta år som tidigare. För ni gör ett fantastiskt arbete. Tack för denna 

säsong //Erik 

 

 Info till medlemmar ska inte minska snarare komma ut tidigare så medlemmarna har 

en chans att tycka till i frågorna. Nu fick man känslan av att det redan finns ett muntligt 

avtal med regionen. Är också besviken på styrelsens tonläge när man blir ifrågasatt. 

 

 I denna fråga som går utanför föreningens idrottsliga verksamhet är det nödvändigt att 

en styrelse tar ett beslut. Som stor idrottsförening har ÖIF ett samhällsansvar och då 

denna lokal var enda alternativet är det ju en självklar fråga. Sen är det bra att berörd 

sektion får vara delaktiga att ge sina önskningar för, när och hur regionens 



averablering skall ske. Kanske går det att förhandla en avsmalning av lokalhyra fr o m 

juli så att vissa reparationer kan påbörjas t ex under helger trots att regionen inte är 

helt klara? 

 Går det att skriva in option, om vi ser på påverkan av hockeysäsongen? Om arbetet 

med åtgärder i hallen tar cirka tre veckor samt att sedan måste städning ske innan 

isläggningen kan ske. Vilket gör att om de håller sig inom sista juli så kommer isen inte 

ligga klar förrän tidigast under andra halvan av september. Hur ska träning ske på ett 

bra sätt före det? Seniorlaget brukar ha seriestart i början av oktober och behöver 

kunna bedriva en bra träning från mitten av augusti iaf... Samt att hockeyns 

verksamhetsplan måste göras om... 

 

 Bra jobbat! 

 

 Superbra med möjlighet för ett vaccinations race i ishallen, det är inget att fundera på!! 

Kör i vind! 

 

 I överlag har styrelsen hanterat frågan korrekt. Följande påståendet på hemsidan 

stämmer dock inte: "Jag vill poängtera att vi från styrelsen hela tiden jobbat 

transparent mot hockeysektionen, trots att motsatsen påstods på mötet. 

Hockeysektionen meddelade på vår fråga att styrelsen bör hantera frågan!" Jag vet 

inte vem i hockeysektionen tog del av informationen och lämnade frågan till styrelsen. 

Jag, som medlem i hockeysektionen, påstår att sånt hade inte hänt och då är det 

orelevant att prata om transparens och demokrati. De som är drabbade av "Frågan om 

vaccinationslokal" fick veta om det på mötet, därför reaktionen. 

 

 Vaccinering och folkhälsan går före allt annat. 

 

 Att få bukt m Covid19 överskuggar det mesta.Att få till stånd vaccinering i N delen av 

kommunen är mycket önskvärt och helt nödvändigt.Ishallen.är det bästa och 

egentligen enda alternativet  

 

 Helt enig med styrelsen 
 


