Hur kan en lämplig styrgrupp formeras för att få ett fungerande arbete för såväl
konsulent som distrikt?
► Förslaget, regionkonsulenten samt 1 per distrikt, bra grundtanke, om det inte finns
representanter kan det ev bli någon färre
► Det viktiga med styrgruppen är att konsulenten har ett bollplank!
► Spelar inte någon roll vem, utan det får distriktet styra
► Viktigt att personen från distriktet har mandat och är insatt – språkrör för sitt distrikt
► 2 per distrikt varav 1 ungdomsrepresentant
► Grupp 2, samma som ovan
► Viktigt att det är samma person/er så att det inte varierar varje gång
► Bra om alla distrikt är representerade
Hur kan en lämplig styrgrupp formeras för att få ett fungerande arbete för såväl
konsulent som distrikt?
► Lägrets kille/tjej i varje distrikt – de kan erbjudas att vara med i styrgruppen – viktigt
med minst två ungdomar per styrgrupp
► Flexibel sammansättning beroende på hur distrikt fungerar?
► Lagom stor grupp
► Träffar med regionkonsulenten kontinuerligt – ger möjlighet att lyfta sig till nästa
gång – möjlighet till projektledarutbildning för nya?
Hur bör lobbyingarbetet bedrivas för att skapa bättre förutsättningar för fler och
fungerande Skol if?
► Påverka förvaltningschefer/rektorer/enhetschefer men också kommunpolitiker!
► Nacka – skicka vidare som gott exempel
► Vi behöver bra enhetligt material att presentera för att sälja in detta – goda exempel!
► Fokus ungdomar - Kick/off där man försöker locka folk – en dag regionalt? Något
som inspirerar till varför man ska engagera sig i skol if, t ex hoppborg etc.
► Påverka från olika håll, ovan samt underifrån. Nå ut med mail etc – uppdaterade
adresser till alla skolor, men även andra viktiga aktörer – t ex bostadsbolag, chefer m
fl.
► Tydlighet i vilka vi ska vända oss till
► Att få båda ”världarna” att tycka att det är viktigt – komma in på respektive
agenda
Hur bör lobbyingarbetet bedrivas för att skapa bättre förutsättningar för fler och
fungerande Skol if?
► Nyckelpersoner kopplat till våra regionala inspirationsforum, gemensam
samverkansträff- väck intresse, nyckelpersoner på plats!
► Tänk på vilka det är som vi ska träffa – matcha personer med målgruppen!
► Viktigt också att tänka till på vad de får ut av att träffa oss! De ska vara angelägna att
träffa oss
► Material för t ex fair play som de kan arbeta med i skolverksamheten
► Prioritera några kommuner, försök få till ett gott exempel
► Samla flera kommuner – kan de på sikt tänka sig att finansiera en lokal konsulent?
Viktigt att visa att det kan bli långsiktigt ekonomiskt hållbart

Hur bör lobbyingarbetet bedrivas för att skapa bättre förutsättningar för fler och
fungerande Skol if?
► Person att kontakta på kansliet som vill samtala, ej konflikt för att de inte är
medlemmar i SSIF.
► Lärarutbildningar – viktigt att synas
► Svensk skolidrott – utskick till förvaltningschef m fl
Synpunkter på mallen och kriterierna för utvecklingsprojekten - Behöver kriterierna
specificeras ytterligare?
► Belopp – fixa ruta på blanketten!
► Kriterierna – behoven kan se olika ut i distrikten.
► Enklare budget för aktiviteterna (under genomförande)
► Bra, inte som krav men att vi uppmuntrar att man riktar sig till ungdomar
► Viktigt om man missuppfattat något att vi får feedback från oss i gruppen
Tankar kring utveckling av läger och inspirationsforum?
► Vi vill flirta med grannregioner, t ex olika utbildningar vid olika läger – blir en form
av vidareutveckling.
► Resp distrikt specialiserar sig..
► Vore bra om alla regioner kunde göra en form av dagordning kring hur läger/forum
fungerar och att detta läggs ut på t ex insidan – en form av erfarenhetsbank – kan
läggas upp via Meltwater
► Allt läggs upp på en gemensam mapp!
► Konsulenterna har ett aktivt nätverk
► Tips kring människor som kan utveckla och som har använts – tipsa varandra! – Df:et
har ofta en bank av föreläsare, SISU kan ta en del eller hela kostnaden
► Cecilia Nilsson
► Mattias Sunneborn
► Fröjd
► M fl..
Tankar kring utveckling av läger och inspirationsforum?
► Viktigt hur en inbjudan ser ut, använd ord som alla känner igen och till vilken
målgrupp det är riktat till
► Goda exempel!
► Handpåläggning , uppmuntra, påminn
► När ska vi ha regionalt vs centralt inspiratonsforum
► Krav att skicka in inbjudan/program etc när saker ska redovisas
► Går det att ha inspirationsforum med närliggande regioner!?
Verksamhetsplanen, ska vi ha en gemensam mall likt det goda exemplet, ”region
Södermanland”?
► Vill studera närmare
► Generellt, bra med gemensamma mallar, blir mer professionellt

Övrigt
► Idrottslyftet – förslag sista november och sista april
► Skåne DF, olika datum för olika insatser – flexibilitet, t ex hur mkt pengar kan
varje förening söka för en utbildningsinsats
► Kan fler beslut delegeras till kansliet.
► Behöver styrelsen omvärdera beslutet!?
► Vhtinriktning – de som vill ha hör av sig till kansliet!
► Uppstartsmöte för konsulenterna
► Visa hur man konkret arbetar, utformar inbjudan mm
► Träff i början på året
► Grafiska manualen, vill ha en bank på hemsidan med gemensamma mallar etc. Se t ex
korpen!
Övrigt
► Hur vi riktar utskick – väldigt varierat vilka som har fått vhtinriktningen samt
tidningen Svensk skolidrott
► Skickar vi t ex till regionkonsulenter, SDF styrelse?
Reflektioner kring ekonomistyrningen
► Okej prioritering
► Viktigt med konsulentträffar kontinuerligt
► Revidering – utnyttjas inte sökta pengar, ut med info till samtliga konsulenter samt
ordföranden

