Hej!
Denna motion gäller förslag till ny Hedersmedlem i Näsby Parks Tennisklubb.
För att få utmärkelsen som Hedersmedlem skall den personen ha gjort något alldeles speciellt för
klubben. Jag anser att en sådan person är Michael Fabricius.
Michael har under mer än 10 års tid lagt ner ett helt fantastiskt arbete för klubben och har på så sätt
en stor delaktighet i klubbens starkt positiva utveckling. Det som ”sticker ut” mest är arbetet i
Tävlingskommittén där Michael med sitt fantastiska driv och förmåga att få saker och ting gjorda, har
utvecklat klubbens tävlingar både i antal och kvalité. Idag är NPTK:s tävlingar kända över hela landet
för att vara otroligt välskötta med kunniga tävlingsledare, goda service och sina fina priser. Detta gör
att deltagarantalet oftast är stort vilket är fördelaktigt både för våra egna klubbspelare som på
hemmaplan för tävla mot väldigt bra motstånd, samtidigt som det genererar pengar till klubben.
De senaste åren har Michael dessutom tagit på sig det viktiga ansvaret att vara kassör i
klubbstyrelsen. Med samma kompetens och energi som i Tävlingskommittén har Michael i sitt
kassörsarbete sett till att styrelsen hela tiden har bra rapporter och prognoser för att kunna ta sina
strategiska beslut. Den dagen Michael kliver av rollen som kassör (vilket jag hoppas dröjer länge)
finns det idag ett väl inarbetat arbetssätt som nästa kassör kommer att ha väldigt stor nytta utav.
Under de åren som jag själv hade förmånen att sitta i samma styrelse som Michael kände jag alltid
ett fantastiskt engagemang, driv och vilja till utveckling, tillsammans med en enorm stolthet över
klubben.
Förutom ovanstående oerhört viktiga insatser ser vi oftast Michael på klubbens städdagar eller ibland
sälja fika i cafeterian, om det inte är så att han representerar klubben på ett möte med Stockholms
Tennisförbund eller blir intervjuad av RF/SISU Idrottsutbildarna till en utbildning som handlar om att
jobba ideellt i en förening. Om han inte är bortrest är Michael alltid på plats när klubbens
representationslag spelar hemma matcher, antingen som tävlingsledare eller ”bara” som intresserad
åskådare.
Personer som Michael är unika inom Svensk Idrott och det är viktigt att dessa uppmärksammas.
Därför hoppas jag att Michael på årsmötet kan utses till Hedersmedlem i Näsby Parks Tennisklubb.

Hälsningar!
Michael Brobeck
Stockholm 11/9 2014

Styrelsens svar:
Styrelsen stöder motionen och kommer att föreslå på årsmötet att Michael Fabricius utnämns till
hedersmedlem.
Beslutas av årsmötet.

