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Ska Paralympiska Guldklubben finnas
kvar?
Vid vårt senaste – extrainkallade –
styrelsemöte, noterade vi så få anmälningar
till årets kommande stämma (Örebro 2-3
juni, se förra nyhetsbrevet), att vi kände oss
tvingade till ett drastiskt beslut.
Antalet personer som har erövrat en
guldmedalj i Paralympiska spel är 146
stycken genom historien. Dessa kan bli
medlemmar i vår förening för att delta i,
eller stödja verksamheten.
Antalet medlemmar i föreningen, dvs de
som har betalat årlig medlemsavgift på 100
kr till vårt Plusgiro 33 47 13 – 5, har dock
sjunkit kraftigt de senaste åren.
2016 var vi 63 betalande medlemmar.
2017 var antalet nere i 36 stycken och
hittills i år har endast 21 stycken betalat
medlemsavgift.
Denna drastiska minskning av betalande
medlemmar gör att styrelsen nu beslutat
om en första omröstning gällande
upplösande av Paralympiska Guldklubben,
vid kommande stämma.
Observera att för ett formellt beslut om
upplösande krävs två på varandra följande
stämmobeslut.
Detta är ett första steg i en väldigt konkret
diskussion om föreningens framtid.
Vill vi fortsätta verka så behövs fler
betalande medlemmar.
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En del av minskningen i betalande
medlemmar har naturliga orsaker, men
samtidigt är det synd att medlemsantalet
sjunker så drastiskt i en tid när Parasporten
utvecklas så snabbt och aldrig tidigare varit
så accepterad och framträdande.
Aldrig tidigare har medlemmars stöd för vårt
samarbete med Parasport Sveriges
elitsatsningar mot Paralympics och
verksamheter ute i regionerna betytt så
mycket som nu.
Vi vill ha kvar dig som medlem – du som
åstadkommit din bragd – för att vår förening
ska vara stark.
Betala därför din avgift och ge ditt stöd till
övriga medlemmar. Tack!
Glöm inte heller att anmäla dig till stämman!
En sen anmälan är bättre än ingen
anmälan!
Ta gärna kontakt med föreningens
valberedning, inför stämman, om du känner
starkt får vår sak.
Vi återkommer med kallelse under nästa
vecka.
(Se vår hemsida för kontaktuppgifter, under
”Funktionärer”).
Styrelsen,
Petter Edström, Tore Nilsson, John
Friesland, Jonas Andersson,
Bengt Olofsson, Kerstin Wiksén,
Nils-Åke Lindahl
PS:
Du kan läsa mer om våra aktiviteter på
http://www.guldklubben.se/ och hos
Facebook-gruppen
Paralympiska Guldklubben Sverige.
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