Mo on angående medlemsråd
FRÅN LASS stadgar, 1§, går det a läsa a ändamålet för LASS är a bedriva sin idro sliga verksamhet
i enlighet med ” idro srörelsens verksamhetsidé ” samt med särskild målsä ning det vill säga främja
individens fysiska och psykiska utveckling ll såväl simmare som ledare och samhällsmedborgare.
Idro srörelsen har e ansvar och föreningen LASS i synnerhet a fostra i demokra ns anda.
Föreningen ska själv, enligt sina stadgar, utöva demokra och lära simmare och medlemmar vad
demokra innebär genom a bä re skapa förutsä ningar och strukturer för a påverka och
medverka.

Medlemsrådets funk on
Medlemsrådet ska bestå av medlemmar såsom simmare, ideella ledare och föräldrar som kan fungera
som e bollplank och ha möjlighet a ge råd och stöd ll styrelsen och tränarkollek vet vid olika
typer av beslut. Det ﬁnns e tydligt behov av de a u från upplevelsen av LASS sä a hantera
konsekvenserna av Coronapandemin. Det har varit en avsaknad av medlemsdialog och möjlighet a
påverka och ge stöd ll styrelsen i deras uppgi a fa a beslut. Enligt modern ledarskapsforskning
uppfa as en bred dialog vara e bra sä a hantera svåra och komplexa frågor. Föreningen utövar e
ledarskap i förhållande ll sina medlemmar. Styrelsen har det y ersta ansvaret och det ﬁnns
utvecklingspoten al när det handlar om svåra frågor som berör många. O a gynnas lösningarna om
många har deltagit i beredningsprocessen.
Rådet ska fungera vägledande och deltagarna väljs av respek ve gruppering. Sy et med a valet
genomförs på det sä et är a träna på a välja och sedan representera vilket är en vik g del av
demokra processen. På samma sä är det a vara i e råd, sä a sig in i problema ken, se olika
perspek v och på det sä et ta ansvar och medverka ll hållbara lösningar som stödjer
medlemmarnas behov. En nega v uppfa ning är a förankring och dialog tar d och beslutet
behöver tas snabbt men det behöver inte alls vara sant utan genom a ny ja digitala lösningar ﬁnns
möjligheter. Det är väldigt sällan som en enskild individ tar beslut utan vid något llfälle är det all d
några ll som deltar, vid det llfället kan det vara medlemmar som ﬁnns redo a ta ansvar och hjälpa
ll.
Styrelsens ska använda sig av rådet i samband med större förändringar av träningsstruktur,
exempelvis tränings der och hur föreningen konkre serar Svenska simförbundets Simlinjens
förväntningar medan vilka simmare som ingår i vilken träningsgrupp är e ansvar som är
tränarkollek vet. Styrelsen ska också använda sig av medlemsdialog (se annan mo on) i samband
med a större arrangemang ska planeras och genomföras.
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