
Hur	  kan	  föreningslivet	  i	  Eda	  samverka?	  
	  
För	  snart	  sju	  år	  sedan	  tog	  jag	  en	  plats	  i	  styrelsen	  för	  Charlottenbergs	  Hockey	  Club,	  något	  
som	  sannerligen	  var	  en	  utmaning	  med	  en	  ansträngd	  ekonomi.	  Omedelbart	  inleddes	  ett	  
stålbad	  för	  att	  först	  och	  främst	  få	  ekonomin	  i	  balans	  då	  detta	  var	  det	  första	  steget	  till	  att	  
skapa	  någon	  form	  av	  arbetsro	  för	  att	  kunna	  fokusera	  på	  kärnverksamheten	  och	  
rekryteringsfrågorna.	  Vid	  detta	  tillfälle	  hade	  vi	  också	  ett	  damlag	  i	  högsta	  serien	  i	  
ishockey,	  något	  som	  självklart	  var	  positivt	  ur	  marknadssynpunkt	  men	  krävde	  sina	  
resurser	  i	  övrigt.	  Ungefär	  vid	  den	  här	  tidpunkten	  väckte	  vi	  liv	  i	  dansgalan	  under	  
påskhelgen	  vilket	  man	  nog	  får	  säga	  blev	  något	  av	  en	  vändpunkt.	  Något	  år	  senare	  
bildades	  Färjestads	  BK	  Hockeyallians,	  en	  ekonomisk	  förening	  där	  samtliga	  
ishockeyföreningar	  med	  någon	  form	  av	  ungdomsverksamhet	  är	  medlemmar.	  Alliansen	  
har	  de	  senaste	  åren	  kört	  Nordic	  Youth	  Trophy	  i	  Värmland	  under	  augusti	  månad	  under	  
den	  sista	  skollovsveckan,	  ett	  praktexempel	  på	  vad	  föreningar	  kan	  åstadkomma	  genom	  
samverkan.	  Dansgalor	  och	  cuper	  har	  gjort	  att	  vi	  byggt	  upp	  en	  relativt	  stabil	  ekonomi	  
men	  trots	  detta	  står	  vi	  lite	  grann	  och	  stampar	  för	  att	  kunna	  ta	  nästa	  steg	  och	  utveckla	  
verksamheten.	  Som	  jag	  skrev	  inledningsvis	  klev	  jag	  in	  i	  styrelsen	  för	  snart	  sju	  år	  sedan,	  
förutom	  någon	  enstaka	  är	  det	  fortfarande	  samma	  personer	  som	  sitter	  där	  än,	  och	  vi	  
brottas	  fortfarande	  med	  samma	  frågor.	  Hur	  kan	  vi	  rekrytera	  nya	  krafter	  till	  en	  styrelse?	  
Hur	  kan	  vi	  hitta	  möjlighet	  till	  avlastning	  med	  administrativa	  frågor	  och	  ärenden?	  Hur	  
kan	  vi	  locka	  fler	  sponsorer?	  Hur	  kan	  vi	  locka	  fler	  ungdomar	  till	  vår	  verksamhet?	  
Sannolikt	  samma	  frågeställningar	  som	  de	  flesta	  andra	  föreningar	  i	  Eda	  kommun	  också	  
brottas	  med	  år	  efter	  år.	  Vi	  som	  sitter	  där	  brinner	  för	  vår	  förening	  och	  idrott,	  men	  då	  den	  
ideella	  arbetskraften	  blir	  allt	  svårare	  att	  få	  tag	  på	  får	  vi	  helt	  enkelt	  koncentrera	  oss	  på	  att	  
sköta	  det	  administrativa	  och	  ekonomiska	  som	  bara	  måste	  skötas.	  Tiden	  och	  orken	  att	  
kunna	  fokusera	  på	  utveckling	  och	  rekrytering	  blir	  mindre	  och	  mindre,	  något	  vi	  också	  
tryckte	  på	  i	  det	  samtal	  vi	  hade	  med	  Lasse	  Sjöberg,	  Mimmi	  Adolfsson	  och	  Anders	  Gillberg	  
för	  snart	  ett	  år	  sedan.	  Idéerna	  finns	  där,	  planerna	  finns	  där,	  visionerna	  finns	  där,	  men	  
tiden	  och	  orken	  saknas	  för	  att	  kunna	  ta	  nästa	  steg.	  Något	  vi	  känner	  skulle	  kunna	  avlasta	  
styrelsen	  i	  vår	  förening	  vore	  en	  kanslist.	  Dock	  har	  vi	  svårigheter	  att	  hitta	  rätt	  person	  och	  
det	  är	  dessutom	  inte	  en	  heltidssysselsättning.	  Här	  tror	  vi	  dock	  att	  andra	  föreningar	  
också	  skulle	  ha	  ett	  behov	  så	  ett	  samarbete	  på	  kanslisidan	  skulle	  avlasta	  en	  hel	  del.	  
	  
Precis	  som	  det	  är	  svårt	  att	  hitta	  personer	  till	  styrelsen	  är	  det	  också	  svårt	  med	  
rekrytering	  av	  ledare.	  Ett	  slags	  ”ledarnätverk”	  med	  gemensamma	  utbildningar,	  
erfarenhetsutbyten	  etc	  vore	  också	  något	  som	  skulle	  kunna	  stärka	  både	  
föreningssamverkan	  och	  ledarrollen.	  Som	  ett	  exempel	  skulle	  t.ex.	  vissa	  typer	  av	  
aktiviteter/träningar	  kunna	  göras	  gemensamt	  med	  andra	  idrotter.	  Gemensamma	  
träningar	  där	  ungdomar	  från	  exempelvis	  CHC	  och	  Valfjället	  deltar	  bidrar	  till	  större	  
grupper,	  ett	  kunskapsutbyte	  mellan	  idrotterna	  och	  föreningarna,	  större	  förståelse	  för	  
varandras	  verksamheter	  och	  med	  högsta	  sannolikhet	  också	  en	  mer	  meningsfull	  och	  
givande	  aktivitet.	  
	  
Samverkan	  med	  skolan	  är	  också	  en	  viktig	  punkt	  för	  att	  kunna	  visa	  upp	  föreningen	  och	  
dess	  verksamhet.	  Att	  i	  god	  tid	  få	  kännedom	  om	  när	  skolan	  tänker	  nyttja	  isen	  och	  en	  
öppenhet	  från	  lärarna	  där	  skulle	  kunna	  göra	  att	  representanter	  från	  föreningen	  skulle	  
kunna	  finnas	  på	  plats	  vid	  dessa	  tillfällen	  för	  att	  exempelvis	  ha	  viss	  skridskoutbildning	  
etc.	  
	  



En	  ”föreningssida”	  på	  nätet	  där	  aktiviteter	  kan	  läggas	  in	  skulle	  också	  kunna	  bidra	  till	  att	  
man	  försöker	  hitta	  lediga	  tider	  för	  aktiviteter	  så	  att	  inte	  allt	  behöver	  krocka	  kan	  också	  
vara	  ett	  sätt	  att	  ge	  ungdomarna	  möjligheten	  att	  prova	  på	  olika	  idrotter,	  något	  vi	  tror	  är	  
viktigt,	  i	  synnerhet	  i	  de	  yngsta	  åldrarna.	  Förr	  var	  det	  mer	  årstidsbaserat	  men	  känslan	  är	  
att	  alla	  mer	  och	  mer	  inkräktar	  på	  ”varandras	  säsonger”.	  Personligen	  tror	  jag	  att	  
föreningarna	  i	  längden	  skulle	  tjäna	  på	  att	  värna	  om	  varandra.	  Sen	  ska	  det	  självklart	  
kunna	  finnas	  aktiviteter	  för	  alla	  men	  även	  här	  tror	  jag	  på	  tanken	  med	  vissa	  
gemensamma	  aktiviteter	  för	  att	  skapa	  större	  grupper	  vilket	  ger	  en	  mer	  meningsfull	  
aktivitet.	  
	  
Idrottsturism	  är	  ett	  starkt	  växande	  område	  där	  vi	  genom	  deltagande	  i	  Nordic	  Youth	  
Trophy	  starkt	  bidrar	  till	  att	  sätta	  Eda	  på	  kartan.	  De	  erfarenheter	  vi	  samlat	  på	  oss	  genom	  
dessa	  arrangemang	  kan	  säkert	  komma	  andra	  föreningar	  till	  nytta,	  likaväl	  som	  andra	  
föreningar	  kan	  komma	  med	  erfarenheter	  från	  arrangemang	  de	  genomfört.	  Kanske	  kan	  
man	  till	  och	  med	  arrangera	  saker	  tillsammans,	  eller	  hjälpas	  åt	  på	  varandras	  
arrangemang.	  
	  
Genom	  samverkan	  nås	  en	  större	  förståelse	  för	  varandras	  verksamheter,	  genom	  
ledarsamverkan	  byggs	  också	  broar	  mellan	  dem.	  I	  förlängningen	  kan	  andra	  positiva	  
effekter	  komma	  som	  gemensamma	  aktiviteter,	  gemensamma	  funktioner,	  gemensamma	  
inköpsmöjligheter	  osv.	  
	  
Fokus	  i	  denna	  text	  har	  av	  naturliga	  skäl	  hamnat	  på	  samverkan	  mellan	  idrottsföreningar	  
men	  det	  finns	  självklart	  möjligheter	  till	  samverkan	  även	  med	  andra	  typer	  av	  föreningar.	  
Som	  exempel	  vet	  jag	  att	  Sunne	  IK	  under	  flera	  år	  haft	  samarbete	  med	  exempelvis	  PRO	  vid	  
deras	  A-‐lagsmatcher.	  Medlemmar	  från	  PRO	  har	  då	  hjälp	  till	  vid	  entré,	  som	  publikvärdar,	  
i	  cafeterian	  etc.	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  jag	  bara	  säga	  att	  för	  att	  kunna	  få	  en	  spets	  måste	  det	  finnas	  en	  bredd,	  
annars	  når	  man	  aldrig	  dit.	  Vi	  kommer	  i	  vår	  förening	  satsa	  hårt	  på	  nyrekrytering	  
kommande	  år,	  skridsko-‐	  och	  hockeyskolan	  är	  vår	  allra	  viktigaste	  verksamhet	  och	  detta	  
ska	  både	  synas	  och	  höras.	  Här	  har	  vi	  goda	  exempel	  från	  andra	  föreningar	  i	  Värmland	  
genom	  ”lek	  på	  is”	  osv.	  som	  lyckade	  koncept	  för	  att	  skapa	  en	  glädje	  och	  entusiasm	  över	  
att	  vistas	  på	  isen.	  Dessa	  exempel	  har	  vi	  tack	  vare	  den	  samverkan	  som	  finns	  mellan	  
föreningarna	  i	  hockeyalliansen	  och	  jag	  är	  därför	  helt	  övertygad	  om	  att	  vi	  kan	  hjälpa	  
varandra	  ”gränsöverskridande”	  även	  inom	  den	  egna	  kommunen.	  Dock	  skulle	  allt	  det	  
som	  nämnts	  tidigare	  i	  denna	  skrivelse	  kunna	  skapa	  än	  bättre	  förutsättningar	  för	  att	  
bedriva	  en	  så	  bra	  verksamhet	  som	  möjligt,	  det	  är	  ju	  det	  man	  vill	  kunna	  koncentrera	  sig	  
på	  och	  lägga	  kraften	  på.	  
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