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Beslut i frågan om Förtroendevaldas möjlighet att coacha på SM
Mot bakgrund av remissvar beslutade FS 151208 att häva förbudet för förtroendevalda att coacha på SM
men poängterar vikten av att iaktta största försiktighet gällande jävsituationer och att ansvaret ligger på
den förtroendevalda coachen att skilja på sina roller vid varje tillfälle och undvika situationer där de kan bli
ifrågasatta.
Styrelsen påpekar vidare att exempel på en uppenbar jävsituation är där en intressekonflikt uppstår i det
faktum att en av två coacher känner båda tävlanden så att båda tävlande är vana att lyssna till samma
coach, vilket styrelsen anser blir ett ojämnt förhållande i frågan om att känna sin motståndare samt även
tävlandes beroendeförhållande till respektive coach. Denna situation skall lösas på så sätt att coacherna på
dessa matcher avstår från att coacha, i annat fall är det att betrakta som bristfälligt omdöme och den
förtroendevaldes uppdrag kan komma ifrågasättas. Styrelsen menar att det i denna situation alltid handlar
om att två erfarna tävlande möter varandra och kan mycket väl genomföra en match utan coach.
Beslutades i tillägg att en prövoperiod enligt ovan beslut införs över två SM. Konsekvenshanteringen vid
överträdelser hänskjuts till Förbundsstyrelsen.
Bakgrund till beslut: Det finns starka och duktiga resurspersoner bland de förtroendevalda inom
förbundets olika instanser. Med det stora engagemanget följer oftast ett likvärdigt stort engagemang i sin
hemmaförening. För en föreningsledare kan möjligheten att få coacha sin elev mot SM-medalj vara en
belöning för det arbete man lagt ner som ledare. FS inser värdet i detta och anser att du som
förtroendevald inte ska behöva välja mellan kärnverksamheten och uppdrag som förtroendevald, då
riskerar vi förlora kompetens endera inom den egna föreningen eller inom förbundets verksamhet. Mot
bakgrund av det häver förbundet det tidigare förbudet för förtroendevalda att coacha på SM, men
uppmanar till aktsamhet enligt vad som anges i beslutet. Hävningen omfattar en prövotid över SM 2016
och 2017 och kommer därefter att utvärderas.
Uppdatering av beslut 20170614. Styrelsen har enligt beslut FS 151208 genomfört utvärdering efter SM
2017 och meddelar följande Beslut per FS05_17 § 74 Coachning förtroendevalda:
Styrelsen noterar att inga problem uppstått under prövoperioden och fastställer tidigare beslut att
förbud ej föreligger, detta tillsvidare.
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