Efter årsmötet i mars har Skellefteå AIK friidrott en ny styrelse. För mig är
det en ära och glädje att få leda denna grupp.
Styrelsen består av; Ordförande Marjo Bodén, vice orförande Wiveca
Ögren, marknadsansvarig Malin Granlund, sportansvarig Tomas Nilsson,
anläggningsansvarig Hans Lenman, tävlingsansvarig - arena Per
Andersson, tävlingsansvarig- motion Kjell-Göran Marklund samt
adjungerad sekreterare och ekonom Thommy Ekefjärd. Ungdomsrådet har
också en styrelseplats och utser själva sin ledamot för aktuellt möte.
För att föreningen ska växa och må gott är alla viktiga och det är viktigt
för alla att veta vad Skellefteå AIK friidrott står för. Föreningen är väl
fungerande och har skötts bra och styrelsen vill fortsätta bidra till detta
samtidigt som vi vill jobba med att skapa visioner och framtidsmål för
friidrotten i Norrland och för Skellefteå AIK i synnerhet. Vi vill vara ett
självklart val för dem som vill friidrotta och också vara tydliga gentemot
våra sponsorer om vad vi som förening vill och vilka värderingar vi har.
Ett exempel på detta är bland annat ett beslut som togs under våren; att
"vaccinera" Skellefteå AIK friidrott mot dopning. Denna ansökan kommer
att skickas in i slutet av september. Detta känns helt naturligt och rätt.
Idrott och dopning hör inte ihop och vi tar ställning i frågan.
Efter ett styrelsemöte under våren diskuterades vad styrelsen vill ha för
värdebas för sitt arbete och fastnade för; "Ett hållbart, jämlikt och
framgångsrikt friidrottsliv". När styrelsen träffas och jobbar är det detta
som vi har för ögonen och den innefattar alla våra medlemmar, aktiva
utövare såväl motionärer som elitsatsande i alla åldrar och alla de
kompetenta tränare och ledare som finns i föreningen.
En förening lever med och för sina medlemmar och är därför inte starkare
än sin svagaste länk. I det fortsatta jobbet kommer delaktighet vara en
viktig hörnsten för oss och det är viktigt att du känner att du kan bidra
med dina klokskaper, förhoppningar och drömmar. 1 oktober kommer vi
därför att inbjuda till en ny kickoff på Solviks folkhögskola och fortsätta
det goda arbetet som påbörjades i fjol. Min förhoppning är att du vill
komma med och bidra!
I höst kommer du även på hemsidan kunna se datum för styrelsens
möten och tema för träffarna. Tveka inte att kontakta någon av oss om du
funderar över något eller vill framföra något. Du och dina åsikter är
viktiga för oss!
Jag önskar Dig en fantastisk fin sommar!
Marjo

