
Motion: Utarbeta en strategi för Örgryte Fotboll  

Det senaste decenniet har varit Örgryte Fotbolls sämsta någonsin. Vi har sett mer än två dussin 
föreningar vara närmare toppen än vad vi har varit och omsättningen på förtroendevalda och 
personal i ledande befattning har gjort det svårt att skapa kontinuitet. Det har följaktligen saknats en 
tydlig riktning vart föreningen vill med sin verksamhet. 

Under det gångna året har styrelsen under majoriteten av medlemsmötena framfört att en strategi är 
”på gång”, vilket är positivt. Något konkret har dock ännu inte presenterats och det är därför jag nu 
väljer att ta frågan vidare för årsmötet att besluta om. 

ÖIS behöver en strategi. Ett styrdokument för de kommande 10-15 åren som förtäljer vad vi vill 
vara då, och ungefär vilken väg vi ska ta för att nå dit. En riktning och ett gemensamt mål - något 
för medlemmarna att enas kring som kan skapa stabilitet efter ett decennium som varit allt annat än 
stabilt. Vad blir ÖIS gyllene medelväg i valet mellan fotbollskommersialism och gräsrotstradition? 
Vad behöver vi göra för att få skriva historia med nya framgångar? 

Det är en stor fråga, för stor för att överlåtas till en enskild styrelse eller verksamhetschef som 
näppeligen kommer sitta tiden ut. Likt processen som förflöt när värdegrunden togs fram borde 
strategin tas fram på liknande vis genom en bred idédebatt där alla medlemmar ges möjligheten att 
komma till tals och ge sina synpunkter vad ÖIS ska vara om 15 år. 

Därför föreslår jag att:  

 Styrelsen får i uppdrag att, med hjälp av medlemmarna, ta fram en strategi att presentera för 
årsmötet senast 2019. Årsmötet avgör där huruvida strategin godkänns eller lämnas på 
återremiss.  

 Styrelsen får i uppdrag att senast i maj kalla till ett första strategimöte där man likt 
värdegrundsmötena anstränger sig för att täcka in så många röster som möjligt. 

 Styrelsen sätter upp en separat mail-adress för alla som har synpunkter och förslag kring hur 
strategin ska utformas men som av logistiska skäl inte kan närvara vid fysiska möten.  

 De tre medlemsmötena  innan nästa årsmöte också fungerar som remissinstanser under 
framtagandet där styrelsen presenterar hur framdriften ser ut och även öppnar upp för 
synpunkter. 
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