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1.“Bakgrunden till min motion är…”
Det blir allt viktigare i samhället att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt
hållbart sätt med en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under den senaste tiden har frågor kring energi, eltillgång och dess kraftigt
ökande kostnader fått en allt större uppmärksamhet. Flera insatser görs i
samhället för att minska energi- och elförbrukning samt i största möjliga
mån använda sig av hållbar energi och el.
Energikostnaderna för Göteborg Friidrotts verksamhet ökar i och med
kostnadsutvecklingen i samhället, vilket också påverkar det utrymme som
finns att bedriva friidrottsaktiviteter.
Vidare kan man läsa om andra verksamheter i landet som funderar på att
stänga hallar under delar av året på grund av de ökade kostnaderna.
Förutom de ökande kostnaderna så är hållbar verksamhet, hållbar friidrott
eller grön friidrott begrepp som skulle kunna bidra till att de som tränar i
Friidrottens Hus skulle kunna känna är viktigt.

”Tänk att löpande i FIH kunna följa hur stor elförbrukning vi har”

Jag hoppas med denna motion att Göteborg Friidrott och Friidrottens Hus
än mer skall bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle genom grön
egenproducerad el. Tänk att löpande i Friidrottens Hus kunna följa hur stor
elförbrukning vi har och hur mycket egen el som producerats under året,
eller veckan – och att följa hur stora kostnadsbesparingar som gjorts. Jag
är övertygad om att en investering återbetalar sig på inte alltför många år.

2. Formulera din motion tydligt.
Jag önskar att en förstudie startas för att undersöka de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att anlägga solceller på taket på
Friidrottens Hus, där energi ifrån solceller används för egen förbrukning och
där överskott säljs på elmarknaden. Under förstudien kan offerter begäras
in ifrån olika leverantörer. Förstudiens rekommendationer med ev. offerter
presenteras för styrelsen så snart den är utförd. Det finns bra exempel på
solcellsinstallationer som tidigare har gjorts som kan studeras till exempel IF
Göta i Karlstad eller på taket ICA Nya Hovås.
3. Tydlig beslutformulering
Jag föreslår att förstudie startas för att undersöka de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att anlägga solceller på taket på
Friidrottens Hus för att bidra till egen elförbrukning och försäljning av
överskottsel. Förstudiens slutsatser och rekommendationer presenteras för
styrelsen så snart som den är utförd.
Styrelsens svar på Motion angående Solceller
Styrelsen för Göteborgs Friidrottsförbund, GFIF, instämmer med motionären att

egenproducerad fossilfri el är rätt väg att gå in i framtiden. För cirka fem år sedan
installerades bergvärme i Friidrottens Hus och nu kan det vara dags att ta nästa
steg. Arbete med att producera en förstudie angående solcellspaneler på

Friidrottens Hus kommer att starta skyndsamt och därefter presenteras till GFIF:s
styrelse för vidare beslut.

Styrelsen föreslår därför årsmötet…
…att bifalla motionen

