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Hej Medlem,
Det har med all rätt påpekats att det råder brist på information om vad som händer och sker från
främst Styrelsen till medlemmarna. Här följer därför en kortfattad summering av vad som hänt
under säsongen och vart vi står idag.
Skyttecentrums framtid
I dagsläget finns ett beslut om att kommunen säger upp avtalet med Förvaltningsrådet om
skytteverksamhet på SKC den sista oktober 2020, alltså knappt en månad från nu. Detta beslut
aviserades först som en del av svaret på ansökan om utökat skjuttillstånd i maj 2020 och
formaliserades någon månad senare. A1 SKF Styrelse har sedan dess arbetat aktivt med
inställningen att en nedstängning av SKC i dagsläget är allt för tidig eftersom det kommer att ta år
innan eventuell ny bebyggelse är inflyttningsklar. Vi har kontaktat kommunala tjänstemän inom
främst de instanser som hanterar Sport & Fritid för att påtala vilken förlust det skulle vara att
tappa nuvarande SKC samt behovet av en ny och modern skytteanläggning i det som NU är
stadens utkant. Uppfattningen är att vi, jämfört med tidigare samtal med de som hanterar
Stadsbyggnad & Miljö, har fått betydligt bättre kontakt och förståelse för problematiken utifrån
skytteperspektivet. Vi ses som en resurs snarare än som en olägenhet. En ny ansökan om
fortsatt skjuttillstånd ligger inne för behandling, med motivering enligt ovan. Vi ansöker om mer än
ett år i taget för att få underlag för investeringar och förbättringar.
A1 SKF utan SKC?
Ett möjligt utfall är att vår ansökan avslås och att A1 SKF står utan hemmabana från 1:a
november. Styrelsen har för denna eventualitet haft kontakt med Åtvidabergs PK och Mjölby PK
för att utröna möjligheten att inleda samarbete med dessa. Inledande responser har varit positiva
och vi avvaktar nu beslut från kommunen innan vi tar fler steg i den riktningen.
Kommunen har länge haft inställningen att A1, och allt annat pistolskytte i Linköping, skall flytta
till "Nya Skyttecentrum" i Trädgårdstorp. Det har i våra diskussioner med olika tjänstemän
framkommit att de i samtal med andra aktörer inom Linköpingsskyttet har givits uppfattningen att
A1 SKF som klubb "i princip är redo att flytta över till Trädgårdstorp så fort nya hallen är klar".
Detta har vi kraftfullt dementerat från A1-håll. I mitten av september hade Peter Carlsson och
Johan Jenvald ett möte med en representant för kommunen och fick möjlighet att lägga fram
starka argument för varför verksamheten på SKC bör kunna fortsätta ytterligare. Man
argumenterade för att den tiden även skall användas för att projektera en ny kommunal
skytteanläggning med resurser för både sport- och jaktskytte. Nya anläggningen i Trädgårdstorp
diskuterades ur perspektivet att det synes lite märkligt att kommunen ansätter att den skall vara
en kommunal anläggning för alla klubbar men samtidigt lägger hela makten över den hos en
enda klubb. Det frågades om man avser lösa förvaltningen på samma sätt som på SKC, dvs med
ett Förvaltningsråd bestående av alla deltagande föreningar. Intrycket är att kommunen inte tänkt
riktigt så långt. Från LSKF's sida har tydligt kommunicerats att A1 SKF är välkomna att skjuta där,
även under "A1-flagg", men att vi i praktiken måste bli medlemmar i LSKF för detta skall ske. Nya
skjuthallen har dragits med några förseningar och har blivit dyrare än väntat men mot slutet av
oktober/november kan den vara klar för att tas i drift. Det är dock en icke uppvärmd lokal vilket
kan påverka upplevelsen. Framtiden får utvisa detta. Det intressanta perspektivet just nu är vad
som sker om kommunen faktiskt hänvisar oss till Trädgårdstorp och vilka premisser de anser att
detta skall ske under. Även här är det svårt att sia om framtiden.
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Klubbens verksamhet under året
Sedan starten av innevarande säsong har vi, i varierande grad, varit påverkade av Covid-19.
Somliga av oss har efter en inledande försiktighet kunnat återgå till väsentligen normala liv
medan andra fortfarande efter ett halvår lever i påtvingad isolering. Detta har ställt nya krav på
vår kommunikationshantering och jag får tillstå att vi inte lyckats så bra som vi borde. Det har
saknats en struktur och en rutin för att publicera information i ett format som gör att även
medlemmar som inte kan deltaga i verksamheten på veckobasis känner sig införstådda. Några
av anledningar är att vi sedan årsmötet är en ny sorts styrelse än vad som varit fallet tidigare, att
vi arbetar annorlunda och att vi fortfarande behöver hitta "vårt format". Det har arbetats mycket
men det har varit glest mellan faktiska resultat som spontant känts värda att publicera annat än
som mötesprotokoll. Jag inser att detta är en felaktig premiss och att det i framtiden kan behövas
t.ex ett veckobrev från Styrelsen med åtminstone lite livstecken.
Satsningen på månadstävlingar har haft fördelen att fler har kunnat hitta tider att skjuta men
också nackdelen att det inte varit tydligt hur resultat skall redovisas och till vem. Det är möjligt att
vi behöver tänka ett varv till.
Ekonomiskt lever vi på ytterst knappa medel och har på ett fenomenalt sätt utnyttjat de resurser
vi hittat i skåp och gömmor. Vi har rensat vallar, klippt gräs och renoverat tavelställ. Ett stort
inflöde av nya skyttar har gjort att vi ofta haft väldigt bra fart i hallen under måndagarna. Sett
utifrån ser vi ut som en stark och aktiv förening, långt ifrån färdiga att rulla över på rygg.
Kommunikation
Inom föreningen använder vi olika kommunikationsformer; webbsidan med forum och chatt,
facebookgruppen, sms, telefon, anslag, röksignaler, runsten... Alla kanaler har för- och nackdelar
och alla medlemmar har personliga preferenser. Utmaningen, ur ett styrelseperspektiv, är att med
så nära 100%-ig säkerhet som möjligt nå ut till alla medlemmar. Idag sker detta genom
epostutskick, vilket i sin tur kan peka på inlägg på klubbens webbsida där vi samlar officiella
dokument och info. I det omvända fallet, när man vill komma i kontakt med styrelsen, gäller
samma sak: epost. Detta därför att alla i styrelsen använder det, man kan nå valfritt antal
styrelsemedlemmar med samma utskick, man kan länka bilagor och främst därför att
mottagaren får en tydlig avisering. Det säger "pling/plonk/muuh" i telefon eller dator vilket gör att
man blir varse att någon vill något. Brådskar det så fungerar ett telefonsamtal eller SMS också
bra.
Det blev längre än jag tänkt mig. Jag har säkert glömt hälften. Jag är trött, hungrig och behöver
en dusch. Ha det gott!
/Sekreteraren

