Statement extra Förbundsmöte
Under den senaste dagarna har jag varit i kontakt med samtliga distrikt genom dess respektive ordförande
samt valberedningen. Anledningen är för att ge förstahandsinformation kring den situation som vuxit fram
men som kulminerat i efterspelen till årets SM-final. Denna information börjar sippra ut i rörelsen i olika
skepnader och tolkningar och ger upphov till mer eller mindre styrda ryktesbildningar.
Vi är i en situation där arbetet i Förbundsstyrelsen till del lamslagits den senaste tiden pga. en konflikt
mellan SM-finalarrangören och en av Förbundsstyrelsens ledamöter. En konflikt med hårda ord och där
ekonomiska krav framställts. Arbetet med att komma till rätta med situationen har slått splitt mellan delar
av Förbundsstyrelsens medlemmar och mellan den aktuella ledamoten och SAFF kansli.
I syfte att slutligen hantera frågan och enas om en väg framåt hölls ett extrainsatt Förbundsstyrelsemöte
under förra veckan. Mötet resulterade i en lösning i vidare hantering mellan arrangören och SAFF och
själva sakfrågan är därför för mig utagerad. Däremot cementerades den splitt som uppstått och vi är idag en
Förbundsstyrelse där alla inte har förtroende för varandra.
Jag som förbundsordförande måste känna förtroende till och från den Förbundsstyrelse jag leder och de
ledamöter som finns i den, ett förtroende som också måste finnas mellan ledamöterna. I den rådande
situationen är min enda väg framåt att ställa min plats till förfogande och på så sätt tvinga fram ett extra
Förbundsmöte. Ett möte som får välja en ny Förbundsstyrelse med nytt förtroende för varandra och från
rörelsen, förnyat mandat och inte minst ny energi. Jag kan vara en del av den nya Förbundsstyrelsen om jag
får frågan och den grundas i ett brett förtroende från både distrikt och övriga föreslagna medlemmar.
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