Styrelse och kansli
Vägt index på samtliga frågor 3,47

Välkomna!

Uppskattar den information och transparens som styrelsen lämnar om sitt
arbete i frågor stora som små. Allt från rapporter samt vad som händer med
olika aktiviteter.
Styrelseuppdrag kräver massa kraft och med bra kommunikation stärks
förtroendet till medlemmarna ytterligare när det syns vilket jobb som görs.
Gällande kansliet och kommunikation så minns jag på årsmötet att
informationen gavs om att ta beslut om enhetligt kommunikationsverktyg alla
lag skall använda som laget.se, sportAdm, FB eller annat.
Ett beslut om detta tror jag skulle underlätta som förälder i flera lag och även
för uppdrag som lagledare, tränare osv. Idag finns information i så många
forum att dev lätt missas. Inför varje säsongsstart kanske det skulle vara en
sittning med kansliets personal, representant från styrelsen både
huvudstyrelsen och aktuell styrelse samt samtliga tränare/lagledare/materialare
från de olika lagen för säsongen ex nu hockeyn någon gång på försommaren
för att gå igenom förväntningar på varandras uppdrag inför nästa säsong.
Information om vilka delar som lagen kan förvänta sig att kansliet/styrelsen
ansvarar för och vad åligger lagen själva. Känner du till föreningen,
människorna i den och kanske varit med ledare tidigare är det lättare att ha
denna koll på olika uppdrag men för att rekrytera in nya personer till dessa
uppdrag är tydlighet viktig!
Tack för ert fantastiska arbete
Så tacksam att vi har ÖIF och att mina killar
och andra barn ges möjlighet till en aktiv fritid! Det är verkligen grunden till så
mycket gott!
Hälsningar Frida Wihlborg

•

Om man får önska så skulle jag rösta för att vi "skaffar" in en med
komplett vaktmästare fast på få timmar varje vecka. För mycket som
inte fungerar i de olika verksamheterna. Många saker som är trasiga
men det är ingen som vet om detta om inte en "gäst" informerar om
problemet. Tror föreningen på sikt skulle fungera bättre med en mer
"komplett" vaktmästare. Känns som att det är mest jobb för kansliet
att sysselsätta nuvarande vaktmästeri. Önskar också mer
marknadsföring av ÖIF som helhet till olika klubbar runt Uppland. VI
har mycket att erbjuda andra klubbar, med det är inte många som
vet om det runt om i Uppland och angränsande län. Här finns det
mycket pengar att hämta om vi kan få till detta bra. Men det är en bit
dit än. Information som skickas ut från förbund behöver komma ut
lite snabbare. Känns som att vi ligger lite efter väldigt ofta.
• Renovering av befintliga lokaler för kunna utveckla lägerverksamhet.
Sivan luktar mögel. Flera omklädningsrum samt uppfräschning av
befintliga. Bygga gemensamt gym, omklädningsrum, kansli,
skidstuga på kortsidan av ishallen tillsammans med ÖKK, hockey,
kansli och skidsektionen. Försöka få in ÖKK i föreningen för att
kunna ha bättre läger och få in deras pengar i föreningen.

• Jag saknar kansliets utåtriktade verksamhet och
"småjobb" mot allmänheten. Känslan är att kansliet
knappt vill synas utåt, tyvärr. Man stänger dörren om
sig. Ett tydligt tecken på att man bara vill "jobba med
sitt". Styrelsen med ordf i spetsen känns proffsig när
det gäller ekonomi. Nog så viktigt förstås. I infobreven
kan jag sakna de idrottsliga resultaten.
• Har inte full insyn i kansliets uppgifter och hur mycket
timmar de har att röra sig. Men skulle de inte kunna
ligga på deras arbetsuppgifter att jaga sponsorer,
söka/ leta möjligheter till bidrag mm (kanske det redan
gör?)
• Mera kommunikation mellan kansliet och lagen
behövs!

