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Rapport från arbetsgrupp
Av Svensk Fågelhobbys förbundsmöte så fick följande arbetsgrupp i uppgift att
se över den Motion som inlämnats av Helsingborgs Fågelförening rörande
”Utredning av permanenta rådslag”.
Mats Hafström, HFF, Dan Svensson, GBF, Christian Bellhammar, JLF,
Björn Johansson, SUH & Lennars Svenzon, Förbundsordförande.
Till denna grupp tillsattes även Karl-Erik Tenglin, SBF, som sekreterare.
Karl-Erik valde dock att avsäga sig platsen vid ett senare tillfälle.
Arbetsgruppen hade möte 2014-10-22 i Jönköping. Samtliga närvarade utom
Karl-Erik Tenglin. Innan detta möte så hade en hel del saker stämts av per
telefon för att få till ett så effektivt möte som möjligt. Gruppen insåg snabbt att
frågan som skulle behandlas var väldigt komplex och att den innebar stora
förändringar i det sätt som SF jobbar på. Gruppen ansåg att det inte var möjligt
att enbart utreda eventuella rådslag och dess påverkan på hobbyn utan att se över
hela organisationen och upplägget för hur Svensk Fågelhobby fungerar idag.
Vi insåg även att detta inte var exakt det uppdrag som ålagt oss men ansåg att
det var omöjligt att utföra det ena utan att gå in på det andra.
Detta är vår rapport.
Bakgrundsbeskrivning:
Riksförbundet Svensk Fågelhobby, SF, har de senaste åren gått markant nedåt i
antal medlemsföreningar, antal medlemmar och även markant i antalet
arrangemang, träffar, utställningar mm. Det har inte arrangerats ett SM på
många år och antalet tillfällen för alla medlemmar inom SF att träffas har nästan
helt upphört. Intresset för att jobba med/för förbundet har gått ner på ett
dramatiskt sätt och jobbet med att få folk att engagera sig har blivit väldigt tufft.
Som exempel kan nämnas att styrelsen under år 2014 tillslut enbart bestod av
två personer efter ett flertal avhopp under året. Platsen som annonsansvarig
har varit vakant under se senaste åren. Det är inte ens så att alla
medlemsföreningar skickar representanter till förbundsmötet eller ens hör av sig
om man kommer eller ej. Det har även framkommit kritik om hur vår tidning,
Fågelhobby, sköts och vilka artiklar som finns i den. På förbundsmöten så tas
inga beslut om framtiden utan det handlar mest om formalia och allmänt gnäll.
Mellan åren 2012 och 2014 så har antalet prenumeranter av Fågelhobby tillika
medlemmar minskat med 30%. Med tanke på detta så sammankallde HFF och
LBVtill ett rådslag 12/1-2014 i Glumslöv om hobbyns framtid utan någon
dagordning eller fastställda punkter utan bara en förutsättningslös diskussion på
plats. På detta möte deltog representanter från elva (11) föreningar inom SF. Det
diskuterades allt som rör vår hobby. Det hölls även ett uppföljningsmöte under
våren 2014. Efter detta så skrev HFF motionen till SF’s förbundsmöte.

Syfte med förbundet:
Några av de punkter som tas upp i SF’s stadgar är:
§ 5 Målsättningen är att stimulera intresset för fågelhobbyn som en aktiv fritidssysselsättning icke
minst bland ungdomar

§ 6 att verka för fågelhobbyns spridning och utveckling
§ 14 att aktivt sprida kännedom om fågelhobbyn och dess medlemsorganisationer
§ 21 att genom sina medlemsföreningar anordna utställningar

Dessa uppfylls nästan inte alls tycker arbetsgruppen.
Det förslag som arbetsgruppen lägger fram kommer i våra ögon att:




stärka hobbyn
få fler involverade i jobbet inom SF
fler aktiviteter (tidning, utställningar, hemsida mm)

Förslag från arbetsgruppen:


SF’s styrelse skall bestå av direktvald styrelse bestående av
ordförande, sekreterare och kassör som väljs av
förbundsmötet. Dessa tre har budget och resultatansvar inför
förbundsmötet. Styrelsen skall även bestå av en representant
för varje medlemsförening, dessa representanter utser
föreningarna själva.
Tanke: Styrelsen blir beslutsfattande på ett mycket snabbare sätt än idag
då allt måste tas till förbundsmötet. Röstetalet bestämms precis som
idag av antalet medlemmar per förening. Ordförandeskapet för
styrelsemöten rullar mellan medlemsföreningarna. Styrelsemöten
kan ske antingen genom att träffas eller över internet. Styrelsen utser
arbetsgrupper som rapporterar direkt till styrelsen. Det innebär även
att kontakten mellan föreningarna blir fler då representanter träffas
regelbundet och behovet av extra rådslag försvinner.

*

Samtliga medlemsföreningar SKALL under varje år inkomma
med minst en (1) artikel och en (1) annons till Fågelhobby.
Antalet styrs precis som med röstetalet av antalet medlemmar i
föreningen.
Tanke: Genom detta förslag så får vi medlemsföreningarna att ta mer ansvar
för vår GEMENSAMMA tidning och förbund och sprider jobbet
med att få in artiklar och annonser. Tanken bakom att föreningarna
skall skaffa annonser är att det är lättare för en förening att skaffa en
annons än för en Annonsansvarig att skaffa runt tjugofem. Tanken
bakom att föreningarna skall inkomma med artiklar är att vi vill ha
en större bredd och större variation på innehållet i Fågelhobby

*
Fågelhobby skall utkomma med tio (10) nummer per år.
Tanke: Vi bör ha tätare kontakt med våra medlemmar under året för att visa
att vi finns och för att hjälpa föreningarna i kontakten med sina
medlemmar.

Kommentar från arbetsgruppen:
Som nämnts tidigare så har vi gått längre än vad som kanske angavs i det
uppdrag vi fick. Vi tyckte dock att det är av så viktig grad att någonting
händer inom vårt förbund så därav detta ”fördjupade” förslag.
Vi diskuterade efter tesen – ”Om vi fortsätter göra saker precis som vi alltid
gjort så kommer resultatet alltid bli detsamma”.
Detta har vi inte råd med då förbundets ekonomi kommer urholkas snabbt om
vi inte gör något med start NU! På förbundsmötet 2014 så togs beslut på att
förbundet kommer gå minst 50 000:- minus under år 2015. Om vi fortsätter i
den takten så är kassan tom om tre år. Tre år är en kort period så därför är en
förändring nödvändig omedelbart. Arbetet med att få in mer sponsorer, fler
medlemmar, fler aktiviteter och framförallt ett SM har aldrig varit större och
viktigare. Det är av största vikt att alla medlemsföreningar inser detta och gör
något åt saken innan det inte finns något förbund kvar. Arbetsgruppen kan
om intresse finns från medlemsföreningarnas styrelser diskutera detta förslag
mer ingående.Vi önskar att detta förslag tas upp på ett extra förbundsmöte
under våren 2015
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