Årsmöte 2018

Svar på motion från årsmöte 2017 om föreningens namn
Bakgrund
På årsmötet i september 2017 lämnades en muntlig motion in med uppdrag till styrelsen att
analysera och eventuellt se över föreningens namn. Är namnet förenligt med den verksamhet
föreningen bedriver och ger namnet de signaler om föreningen och dess verksamhet som
föreningen vill förknippas med?

Redogörelse
Styrelsen har under året utfört ett arbete om föreningens inriktning framåt där bland annat
namnfrågan har analyserats. Som ett led i detta arbete genomfördes i maj en workshop om
framtid och inriktning tillsammans med sektionsstyrelserna. I juni 2018 gjordes en
webbaserad undersökning som skickades ut till samtliga röstberättigade medlemmar i
föreningen. Svarsfrekvensen blev förhållandevis god, 252 röstberättigade medlemmar svarade
vilket motsvarar 47%. Det finns en liten överrepresentation av tränare i svaren, vilket visar
våra tränares höga engagemang. Resultaten från workshop och enkät redovisades och
diskuterades på föreningens utbildningsdag den 25 augusti 2018.
I enkäten ställdes frågor om hur man uppfattar föreningens namn och om vi ska fortsätta heta
SOL-flickornas GF. Frågorna ställdes på flera olika sätt. Den visar att en majoritet av de
svarande är för ett namnbyte oavsett hur frågorna formulerades. Åldergrupperna 18-35 år var i
högre grad för ett namnbyte än snittet, dvs de som både är gymnaster idag samt är våra aktiva
tränare i föreningen. Det är det exkluderande budskapet i namndelen ”flickornas” som de
svarande reagerar på. Det framkommer tydligt att stoltheten över föreningen är stor, och man
vill fortsätta förknippas med namnet SOL.
SOL-flickornas GF har idag verksamhet för barn och vuxna oavsett kön inom vår
Barn&Ungdomsverksamhet (upp till 9 år), inom Gymcross (16 år och uppåt) samt i RTSeniorgruppen i Truppgymnastik. I de 4 tävlingssektioner vi har idag förekommer enbart
verksamhet för flickor (Artistisk gymnastik, Rytmisk gymnastik, Cheerleading och
Truppgymnastik förutom nämnd grupp ovan). Tävlingsreglerna ser olika ut för de olika
sektionerna. Inom AG är verksamheten könsuppdelad från start pga av olika redskap. RG
finns enbart för kvinnor. Inom trupp och cheerleading ser regelverket för tävling kvinnor
respektive män eller mixat olika ut för olika åldrar och nivåer.
Sol-flickornas GF är en sektionsförening. För att ny verksamhet ska startas krävs att någon
vill driva den, antingen inom befintlig sektion eller genom att skapa en ny sektion. För att inte
genom vårt namn indirekt begränsa personer som vill starta verksamhet för barn och ungdom
oavsett kön så stöder styrelsen en namnförändring.

Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att föreningens skiftar namn från SOLflickornas Gymnastikförening till SOL Gymnastikförening, vilket förkortas SOL GF.

