Motion till GBC årsmöte 2016, inkommen till GBC Styrelse 2016-10-17:

Förslag till ändring av Seriespelsstruktur
Jag har en tid gått och funderat på om vi skulle göra några justeringar på vårt uppskattade seriespel och göra det
än mer populärt.
Då intresset ökar för att deltaga i seriespelet känns det som vi börjar växa ur nuvarande kostym. Spelarunderlaget
för kvalificerade lag är större, motionärer och juniorer fyller på underifrån.
För att undvika en allt för lång stapel av divisioner föreslås följande:

Flytta upp seriedelningen till A&B-serier direkt under elit
likt övriga stora idrotter fotboll/hockey osv.

Argument för denna förändring:






Denna delning skapar hårdare konkurrens för elitserien vilket är korrekt
Fler lag under elit får möjlighet att möta kvalificerat motstånd
Större möjlighet för snabbare avancemang för nya lag med utvecklingspotential (istället för en hel
termins vandring från botten ibland)
Ett enklare uppdrag för klubben att placera in lag på ”rätt” nivå.
Snabbare justering av lag som hamnat lite fel i systemet.

PS. Eventuellt kan man även tänka sig ytterligare en delning efter div 4. Då hamnar man på 7 div i Herrrespektive 6 i Dam-serierna. (Förra terminens underlag)
Detta här säkert diskuterats vid tidigare årsmöten, men kan vara värt att fundera på ett varv till.
Vänliga hälsningar till samtliga medlemmar
Fredrik Olofsson, 070-847 22 06

Styrelsens yttrande:
På grund av att det blivit mer och mer populärt med seriespel så instämmer styrelsen i åsikten att det finns behov
av en förändring i seriespelets struktur.
Viktiga aspekter att ta i beaktande:


För att behålla så hög nivå som möjligt i gruppen Elit förordar styrelsen en split under grupp 2 istället för
direkt under gruppen Elit. Dvs 3A/3B, 4A/4B osv. Ytterligare justering kan göras i framtiden om man ser
att nivån ökar i fler grupper.



I serien är det vissa grupper som endast spelar match och inte har någon träning första timmen. Ett
tidigare årsmöte bestämde nuvarande upplägg:
o På herrsidan har grupp 3 och nedåt träning innan. Elit, grupp 1, grupp 2 spelar endast match.
o På damsidan har grupp 2 och nedåt träning innan. Elit, grupp 1 spelar endast match.



På grund tid och tekniska begränsningar i de IT-system som används så går detta inte att implementera
redan till VT 2017 utan skulle kunna vara genomförbart tidigast HT 2017 om alla förutsättningar då finns
på plats.

Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår årsmötet att anta motionen med justeringen att göra en split under grupp 2 samt att ålägga
styrelsen att jobba vidare med frågan under kommande verksamhetsår med målet att införa en förändring i
verksamheten så snart det är möjligt med målet HT 2017.
GBC Styrelse, 2016-11-09

