INSPIRATIONSINTERVJU
LINKÖPING GIF
Linköpings GIF är en förening som satsar på sina
ungdomar och under hösten 2015 tog Agnes
Elfvingsson och Max Hrelja initiativet till att starta en
ungdomskommitté i föreningen. Idén har funnits
tidigare, men de var då lite för unga för att ta större
beslut och driva arbetet framåt. Nu har de blivit äldre
och känner att tiden är rätt att starta upp
ungdomskommittén på riktigt.
●

Varför vill ni ha/behövdes
ett Ungdomsråd? ”Vi ville vara med och påverka,
kunna ta de ungas åsikt i föreningen till styrelsen och
enklare kommunicera med dem.”

● Hur går de till väga?
Ungdomskommittén har ett möte ca 1 gång per månad där de tar upp idéer och
tankar om vad som är aktuellt. Just nu handlar det mest om att komma igång och
bestämma riktlinjer för hur de ska arbeta och vad de vill göra. Ungdomskommittén
ska även gå på föreningens styrelsemöten dit de tar med konkreta förslag på
aktiviteter de vill göra och förbättringsmöjligheter.
●

Hur ser Linköpings GIF på detta och vilket stöd har ungdomskommittén
fått?
”Klubben hade önskemål om en ungdomskommitté vilket har gett dem bara positiva
reaktioner och de menar att det är de unga som ”är” föreningen och därför är det
viktigt att de får vara med och tycka till.” Åsa berättar vidare: ”klubben ser även
detta som en chans att ta vara på dem som inte vill satsa på sin träning utan
fortsätta som ledare och driva klubben vidare men utifrån egna förutsättningar och
engagemang. Ungdomskommittén har fria händer att göra vad de vill, ja inom
rimliga gränser såklart!”
Ungdomskommittén får en plats i styrelsen där de får komma i direkt kontakt och
uttrycka sina åsikter, men de har ingen rösträtt.

●

Vad är planen för 2016 och hur ska ni jobba vidare?
Först och främst ska arbetet komma igång på riktigt och några aktiviteter ska utses.
”Vi har pratat om att det skulle vara roligt att göra aktiviteter tillsammans som inte
handlar om friidrott för att öka sammanhållningen i klubben” De vill även driva
frågan om ett bättre gym i friidrottshallen än det som är nu och kanske skapa ett
läger för yngre klubbkompisar.

