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Värmdö HC är en förening där målen, liksom föreningen i sig, är under ständig utveckling. 

Däremot är det viktigt att föreningen håller den riktning som medlemmarna och 

föreningsrepresentanterna har stakat ut.  

I detta dokument kommer arbetsområden som avgående styrelse funnit av större vikt att 

belysas, och med det förslag på vilka utvecklingsmöjligheter som föreningen har framför sig. 

 

Föreningsstruktur 
Föreningen har under de senaste åren varit under konstant utveckling där styrdokument, 

ramverk och andra förhållningssätt på ett tydligare sätt har arbetats fram och presenterats. 

I den nuvarande föreningsstrukturen har föreningen formulerat ett arbetssätt med 

utgångspunkt från lagens tillhörighet i block. Det har arbetats fram av föreningens ledare 

med ambition att tillgodose så många spelares behov som möjligt genom transparens mellan 

lagen i närliggande kullar och samarbete för att varje individs ambitioner ska försökas mötas. 

Detta ska sedan stöttas av blocktränare, som tillsammans med ungdomsansvarig ansvarar 

för att lagen följer den Röd-blåa tråden och arbetar utefter de styrdokument som föreningen 

har. 

Vår analys av denna struktur på ungdomssidan är att det tyvärr inte har funnits tillräckligt 

med ledare att fylla upp dessa roller. Under de 2 säsongerna som denna modell har funnits 

har det saknats blocktränare. Däremot har ungdomsansvarige tillsammans med dessa 

tränare tagit fram mycket arbetsmaterial som kommer vara till stor nytta för framtida 

tränare och ledare.  

Vi tror fortfarande att samarbete mellan årskullar, och kommunikation mellan lagen, är A 

och O för föreningens fortsatta utveckling. Värmdö HC är en unik förening med unika 

förutsättningar och vår uppfattning är att denna modell är rätt väg att gå. 

Vårt förslag är att föreningen ska tillsätta en sportchef som tillsammans med ledare i 

föreningen, bildar en kommitté där sportslig utveckling av förening är i fokus. Denna 

kommitté är underordnad föreningens styrdokument, och vars främst uppgift blir till att 

tillsammans med föreningens tränare och ledare säkerhetsställa att lagen arbetar som de 

ska. Vår förhoppning är att denna struktur förstärker samarbetet i föreningen, tack vare att 

föreningen får en tydligare sportslig grupp att vända sig till, samt att Sportchefen får en 

tydligare roll i att styra denna grupp. Denna arbetsgrupp kommer även öppna för att ta 

vidare det arbetsmaterial som redan tagits fram. 

Då det saknats en tydlig sportslig inriktning på rep-lagen (junior och senior), anser vi att även 

dessa lag borde arbeta efter samma struktur. Därför kommer dessa lag att styras av en 

Sportchef som tillsammans med en kommitté arbetar för rep-lagen. Det kommer underlätta 

för lagen och tränarna i vilka mål som är föreningens huvudmål. Då det även ofta är en 

större tränar-ruljangs på junior och senior krävs att det arbetas fram en modell och struktur 



 

som ska hänga ihop med den Röd-Blåa tråden och ungdomsverksamheten. Sportchefen, 

tillsammans med kommittén, ska även underlätta för tränarna att ta beslut som rör fler lag.  

Vidare har det diskuterats om föreningen borde inkludera U16 i rep-lagen. Detta för att det 

är en ålderskull som allt mer kräver ett nära samarbete med J18 och även liknar detta lag i 

både säsongsplanering och träningsupplägg. Detta grundar sig även i föreningens ambition 

att starta upp LIP (gymnasium med hockeyprofil), säsong 21/22. På så vis behöver 

samarbetet mellan dessa lag vara ännu viktigare, för att satsningen skall bli lyckad.  

Arbetsgrupper 
Föreningen bör även se över möjligheterna att ta till vara på all den kompetens som finns i 

föreningen genom att bilda arbetsgrupper där personer som sitter på särskild kunskap kan 

bidra, utan att känna att rollen är allt för betungande. Det ger även en större säkerhet för 

föreningen om något skulle ske den personen som är ansvarig i föreningen. Genom att 

inkludera flera i arbetet finns det även fler som kan ta vid, vid eventuellt bortfall av 

personer/roller. Vi tror även att det skulle stärka föreningen genom att fler personer blir 

involverade på ett eller annat sätt. 

Kanslisttjänst 
Då det i nuläget ligger ett flertal betungande arbetsuppgifter på styrelsen, borde föreningen 

undersöka vilka olika lösningar det finns att lägga vissa av dessa arbetsuppgifter utanför 

styrelserummet. Detta innefattar inte föreningsviktiga beslut, utan snarare dagliga och 

praktiska arbetsuppgifter, som en extern person kan ansvara för.  

Det kan även se som ett vidare led att arbeta genom arbetsgrupper, dvs lägga ut 

arbetsområden till personer med särskild expertis. 

Gymnasium med hockeyprofil 
Värmdö HC har under ett par säsonger arbetat fram en plan för att starta upp ett 

hockeygymnasium på Värmdö. Det har förts dialog med allt från ledare, spelare, föräldrar, 

till kommun och skola. I dagsläget finns det ansvariga personer för detta ärende i föreningen, 

men det är av yttersta vikt att föreningen följer upp detta, och ser till att de uppsatta mål 

som finns skall nås.  

Inbyggnationen av Ekrinken 
Som de flesta medlemmar känner till har det länge förts diskussioner kring huruvida man 

skall bygga in Enkrinken (sätta upp väggar). Fram till dess att kommunen tog över driften av 

Ekvallen, fanns det långt gångna samtal med EVAB om just detta. 

Denna fråga har sedan tagits vid av Kommunen, i samråd med representanter från de aktiva 

föreningarna som är verksamma på Ekvallen. 

Det kommer krävas vidare att Värmdö HC är delaktiga i planerna runt detta projekt och är 

involverade i den mån föreningen kan. Det är viktigt att Värmdö HC får ta del av vilken fas 

projektet befinner sig i, därmed fortsatt dialog och kommunikation med kommunen i 

ärendet. 

 

 


