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Bäste Broder och Ledamot i Idrotts-Orden! 
 
Att vara en del av vårt fina ordenssällskap innebär många fördelar, som bl.a. att kunna deltaga vid våra 
gradgivningar, att kunna deltaga vid idrottsliga och andra kulturella arrangemang samt vara en del av en 
samhörighet med likasinnade Bröder. 
 
Men det innebär också att vi har vissa skyldigheter. En av dessa skyldigheter är att vi som medlemmar i 
Idrotts-Orden har ansvaret att kunna tillsätta den styrelse som behövs, för att verksamheten ska kunna 
bedrivas och för att vi även framgent ska kunna hålla igång aktiviteter, som alla tillsammans är det som 
är Idrotts-Orden. 
 
Fördelarna med att vara en del av Idrotts-Ordens styrelse, det vi kallar Stora Rådet, är att det ger insyn i 
och kunskap om hur Idrotts-Orden fungerar och vad den står för. Dessutom får man som ledamot i 
Stora Rådet ett utökat kontaktnät, vilket gör upplevelsen av att vara ledamot i Idrotts-Orden än större.  
Inom Idrotts-Orden är ett uppdrag i Stora Rådet bland det finaste och mest hedersamma man kan ta på 
sig.  
 
De Bröder som för närvarande är ledamöter i Stora Rådet har i en del fall haft sina uppdrag under många 
år. De, precis som deras föregångare, har tjänat Idrotts-Orden väl och på ett föredömligt sätt varit starkt 
bidragande krafter till den framgång som Idrotts-Orden haft genom åren. Men det kommer, precis som i 
alla andra sammanhang, till en punkt när det behövs förnyelse. Äldre ledamöter i Stora Rådet vill bli 
avlösta. Nya kompetenser, utifrån en ny tid med modernare hjälpmedel, behövs. Med andra ord, vi 
behöver hela tiden ha ett inflöde av information om hågade Bröder, med kompetenser inom olika för 
Stora Rådet aktuella arbetsområden. Detta för att vi, när det blir aktuellt, ska kunna välja in nya krafter i 
Stora Rådet. 
 
Idrotts-Ordens ordinarie årsmöte brukar äga rum under september månad. Innan dess behöver vi, 
ledamöter av Idrotts-Ordens Valberedning, få in namn på tänkbara potentiella ledamöter till Stora Rådet. 
Vi i Valberedningen försöker hålla oss uppdaterade på vad det finns för Bröder inom Orden som vi tror 
kan vara ämnen för framtida arbetsuppgifter. Men i en verksamhet som denna, med så många Bröder, 
kan vi omöjligen ha inblick i alla Bröders förutsättningar och kunskaper. Vi behöver hjälp! Antingen har 
du själv egenskaper som gör dig lämplig för uppdrag. Eller också kan du ge tips om lämplig Broder, som 
vi i Valberedningen kan kontakta för vidare diskussioner.  
 
Inom Idrotts-Orden finns det en förteckning över de olika funktionerna i Stora Rådet och vilken typ av 
arbetsuppgifter som ligger inom respektive funktions ansvarsområde. Denna förteckning kan vi på 
anfordran överlämna till intresserad Broder.  
 
Vi behöver Bröder med ett genuint intresse av att föra Idrotts-Orden framåt. Att förvalta det arv som 
generationer före oss i ca 130 år arbetat upp.  
 
Idrotts-Orden är en ideell organisation. Inga arvoden utgår för ledamöter i Stora Rådet eller till andra 
funktioner inom ordenssällskapet. Belöningen ligger i andra värden. Som möjligheten att vara delaktig 
och påverka Idrotts-Ordens framtid i en positiv riktning. Låt oss tillsammans verka för att Idrotts-Orden 
ska vara livskraftig och vital i många kommande år. 
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Välkommen att kontakta någon av oss i Valberedningen enligt nedanstående kontaktuppgifter! 
 
För Idrotts-Ordens Valberedning 
 
Said Andersson   Hans Wallberg        Jan Kraka Bergström 
(sammankallande) 
0702 – 46 61 45  0706 – 47 15 85       0703 -24 06 74 

said.andersson46@gmail.com h.wallberg@outlook.com            jan.b.bergstrom@telia.com 
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