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IDROTTS-ORDEN 
  

 
Upprop till alla Bröder i Idrotts-Orden angående uppdrag i Stora Rådet! 
 
 
Broder i Idrotts-Orden! 
 
Vid Idrotts-Ordens årsmöte den 5 oktober 2021 avgick Broder Tommy Schill från sitt uppdrag som vice 
Ordenskansler, efter att ha varit ledamot i Stora Rådet i mer än 30 år. 
 
Tyvärr kunde vi från Valberedningen inte få fram något förslag till ersättare inför årsmötet, vilket 
innebar att posten då blev vakant.  Broder Tommy har därefter i sann broderlig anda upprätthållit 
arbetsuppgifterna fram tills nu. Eftersom läget med Coronapandemin har gjort att mycket av 
verksamheten därefter har gått på sparlåga, har frågan om ersättare inte heller aktualiserats förrän nu. 
 
Men med de senaste beskeden från Regeringen och FHM, då det mesta inom kort återgår till det 
normala, förväntar vi oss en ökad aktivitet även för Idrotts-Orden. Därför behöver vi också få tillsatt en 
ny vice Ordenskansler, som är beredd att ta över Broder Tommys arbetsuppgifter och sedan också vara 
beredd att förlänga åtagandet inför kommande verksamhetsår.  
 
Vi vill med detta brev väcka frågan om hur vi i framtiden, bland oss Bröder i Idrotts-Orden, ska kunna 
få fram lämpliga kandidater till att kunna besätta de viktiga uppdragen som ledamöter i Stora Rådet. 
Detta, såväl som rekryteringen av nya Bröder in till Idrotts-Orden, är i förlängningen en fråga om 
Idrotts-Ordens fortlevnad. Även om det kanske inte är överhängande aktuellt just nu, behöver vi inför 
framtiden ha en förteckning över lämpliga Bröder med vilja och förmåga att kunna gå in och ta på sig 
uppdrag i Stora Rådet. 
 
Det som är akut just nu är att få posten som vice Ordenskansler besatt, men vi i valberedningen är också 
intresserade av att få in fler namn, som kan kontaktas vid senare tidpunkt, när andra poster inom Stora 
Rådet efterhand behöver tillsättas. 
 
Kontakta någon av oss i valberedningen för ytterligare samtal och/eller förslag! Antingen är du själv 
intresserad eller också har du tips om någon Broder inom Idrotts-Orden som du anser lämplig för ett 
uppdrag i Stora Rådet. 
 
Vi är tacksamma för en snabb respons. Det brådskar!  
 
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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