
Yttrande från styrelseledamot Garry Jones 
 
Ett svar till valberednings motivering som återges i röd 
 
"Eftersom Valberedningen från flera håll fått förslag på att Garry Jones skall återväljas är det också på 
sin plats att motivera vårt ställningstagande i denna fråga" 
 
Det är inte på sin plats att valberednings motiverar sitt ställningstagande MOT kandidater som man inte 
vill förslå.  
 
"Vi upplever att Garry skulle kunna göra detta på ett bättre sätt inom motionskommittén eller motsvarande 
och inte i cykelförbundets styrelse". 
 
Jag satt i kommittén tidigare. Det är styrelseplatsen som har möjliggjort de nya satsningar på motionen.  
 
"Vi har då funnit att stora delar av styrelsemötena tid har upptagits av ärenden rörande 
motionsverksamhet som, upplever vi, skall lösas inom den kommittén och inte i riksförbundets styrelse". 
 
Ärenden har ofta tagits upp mot motionskommitténs vilja. Något ärende har krävt styrelsebeslut.  
 
"Vi upplever också att Garry haft svårt att acceptera förbundsstyrelsens beslut och efter det att beslut 
tagits fortsatt att ta upp detta ärende som avslutats. Detta har gjort att styrelsemötena hållit på betydligt 
längre än vad de skulle behövt göra." 
 
Jag känner inte igen detta. Om det är så ska kritiken riktas mot mötesordföranden som är ålagt att hålla i 
möten.  
 
En annan sak som fått oss att fatta detta beslut att ej föreslå Garry till ledamot är vi upplever att Garry 
har under åren haft svårt att skilja på egna och förbundets intressen. Vi upplever att dessa två saker ej får 
blandas som de gjort i detta fall. 
 
Valberedning har deltagit i 3 fysiska möten och 1 telefonmöte. De känna sig kvalificerat att uttala sig om 
hur jag har varit "under åren". (Trots att jag har aldrig tidigare haft kontakt eller verksamhet med dessa tre 
personer) 
 
Om någon ska ha anmärkning på eventuell blandning av egna och förbundets intressen är det 
verksamhetsrevisor. Det har inte kommit fram något.  
 
Jag håller isär mina privata intressen från förbundets. Under de 40 månader som jag har suttit i styrelsen 
har jag inte kvitterat ut ersättning för mobil- eller hemtelefonen. Under tiden har min egen förening låtit bli 
att ansöka om Idrottslyftbidrag 



 
Avslutning 
Att ställer upp i styrelsen i ett SF kräver att man satsar en del av sitt liv på en hobbyverksamhet. Om 
framtida styrelsemedlemmar måste riskera samma korsfästning som jag utsatts för ser jag svårigheter att 
rekrytera folk till förbundets styrelse.  
 
Hur blir det med anklagelser om privata och förbundets intressen med tex … 
Lena Magnusson i styrelsen då Glenn är anställd 
Tony Pölder i styrelsen när sonen är aktuell för landslaget. 
(Personligen har jag fullt förtroende för Lena och Tony) 
 
Med så starka åsikter om mig kan man verkligen undra varför man inte tog kontakt med mig. Utöver den 
kontakt som är reglerat i stadgarna har jag inte haft någon annan kontakt med valberedningen. Med en 
dialog hade jag varit beredd att inte kandidera till en plats i styrelsen. Jag hade kunna planera för detta med 
kommittémedlemmarna en längre period.  
 
Styrelseplatsen är inte helig för mig men målsättningen var att sitter två år till och planerar för en stabil 
avgång och ett överlämnande av en väl fungerande framgångsrik verksamhet till en väl fungerande 
kommitté 2011.  
 
Med införskaffat förtroende hade det varit naturligt för någon från kommittén att fortsätter i styrelsen. I 
valberednings första förslag fanns det ingen som har jobbat med motionen eller som är insatt i kommittén 
eller vår verksamhetsplan.  
 
Att drar tillbaka min kandidatur till styrelsen kan tolkas som ett erkännande att jag har agerat fel. Efter att 
har lämnat detta yttrande vid årsmöte kan jag nu dra tillbaka min kandidatur till plats i förbundets styrelse 
med hedern i behåll.  
 
Efter valberednings respektlös agerande mot mig känns det som en snöplig slut idag.  
 
Det behövde inte ta slut på detta vis.  
 
Garry Jones 
14 mars 2009 
(Jag begär att detta yttrande bifogas till årsmötes protokoll).  


