Till Östervåla IF:s huvudstyrelse
Östervåla IF, älskade moderförening
Jag deltog på årsmötet den 11 februari.
Jag har en del reflektioner från det mötet.
På plussidan konstaterar jag att allt var bra arrangerat och förberett av styrelsen.
Intressant också att ni/vi ordnade en föreläsare som hade mycket kloka ord att säga.
Bra också att, på årsmötet, uppmärksamma lag och andra och dela ut utmärkelser till förtjänta personer.
Därutöver ett fantastiskt bra initiativ mot drogproblemet! Mycket bra!
På minussidan är att inget förändras, speciellt när det gäller Skogsvallen och festsektionen.
Styrelsen har under många år försökt denna sektion förstå spelreglerna för en förening och har beslutat att max 3
festkvällar ska arrangeras på Skogsvallen. Sektionen kommer då med en verksamhetsplan där 4 kvällar ska
arrangeras. Känns mönstret igen!? Ovanpå det så blir det tårdrypande inlägg från festsektionen om hur, i stort sett,
hela ÖIF:s ekonomi vilar på Skogsvallen.
Dessutom lämnar sektionen felaktiga uppgifter om resultatet för Skogsvallen inför sittande årsmöte.
Jag undrar om festsektionen lyssnade på Grattbacks ord: ”koncentrera er på kärnverksamheten” d v s
idrotten. Naturligtvis lyssnade man inte på det lika lite som man lyssnar på styrelsen.
När det gäller kärnverksamheten så konstaterar jag också att ÖIF fotboll inte har ett herrlag i år.
Detta liksom bara nämns i förbifarten och tar ca 30 sekunder att konstatera medan vi under ca 80% av mötestiden
diskuterar om vi ska ha 3 eller 4 kvällar på Skogsvallen. Man häpnar! Detta är absolut ingen kritik av styrelse och
ordföranden som verkligen gjorde vad man kunde för att åtgärda dessa sneda förhållanden! Nu var verkligen
årsmötet välbesökt men vem vill gå på ett sånt här årsmöte nästa år med i stort sett bara diskussioner om
Skogsvallen medan själva kärnverksamheten knappt nämns trots dess utmaningar och problem.
När det gäller herrfotbollen undrar jag också vad som händer.
Jag tror att det var 2016 som 10 st med mig och Peter Sporrong i spetsen lämnade en motion ang ett organiserat
samarbete med Tärnsjö IF. Vi såg att vi 3 föreningar, Harbo IF, Tärnsjö IF och Östervåla IF skulle få det svårt att få
ihop seniorlag i framtiden och därav lämnade vi denna motion. Motionen var förankrad med Upplands
Fotbollförbund m fl och framförallt med vår medpart Tärnsjö IF. Tärnsjö IF hade vid sitt årsmöte godkänt samma
motion enhälligt på sitt årsmöte och såg fram emot ett utvecklat samarbete. TIF och deras spelare var mycket
positiva till detta samarbete. Då kommer vi till ÖIF:s årsmöte. Där hade dåvarande fotbollssektion kallat samman alla
seniorspelare inkl damlag att gå på årsmötet och rösta nej till denna motion. Detta är ju helt i sin ordning men
argumenten ifrågasatte vi motionärer verkligen. ”Ni tar död på ÖIF:s fotboll” och vi idiotförklarades mer eller
mindre. Många i den gruppen, spelare och andra, ställde sig upp och pekade med hela handen och höjde sina röster
så vi häpnade. En berättigad fråga: var är alla dessa spelare nu???
Som sagt, bara en reflektion efter årsmötet och absolut ingen kritik av huvudstyrelsen och dess ledamöter.
Med vänliga hälsningar
Pär Jansson

