Välkomna till ORDFÖRANDETRÄFF söndag den 30 oktober 2011!
Vi hälsar er hjärtligt välkomna till en intressant och framåtsyftande träff med
distriktens ordföranden. (Ordförandeträffen sker i Stockholm ’parallellt’ med SDF-konferensen)
Vår målsättning är att vi ska få ett riktigt bra deltagande och att vi iscensätter förberedande
diskussioner inför förbundsmötet i april 2012.
Vi har ett tufft skolidrottsår bakom oss och stora arbetsuppgifter inför framtiden, men med en
ny generalsekreterare på plats är vi alla intresserade att få en träff med Pär Ånell och se hur vi
bäst kan jobba tillsammans framöver.
Vår förbundsordförande Erik Söderberg fick tuffast möjliga inledning på sina två år och vi är
naturligtvis båda tacksamma för Eriks engagemang och nyfikna på hur han ser på framtiden.
En viktig fråga från och med förbundsmötet 2010 är vår satsning på att göra Svenska
Skolidrottsförbundet till ett ungdomsförbund och därför vill vi få en direktkontakt med
Ungdomsgruppens företrädare.
Så dessa tre enheter tillsammans med vår valberedning vill vi självfallet träffa.
De frågor som vi vill få igång diskussioner kring är naturligtvis upp till oss allesammans.
Därför ber vi er att tillsammans med er anmälan komma med förslag på de frågor som ni ser
som mest angelägna att vi tar upp till diskussion på ordförandeträffen.
Erik S vill att vi bl a tar upp följande:
Vi skulle gärna vilja diskutera bland annat verksamhetsinriktningen för nuvarande period (2010-2012)
för att lyfta upp reflektioner kring sådant som fungerar bra eller eventuellt behöver ändras och
prioriteras inför kommande verksamhetsperiod. En fråga som också känns viktig att beröra är
förbundets organisationsutvecklingsarbete. Flera positiva saker har hänt de senaste åren men
fortfarande finns det distrikt som inte fungerar tillfredsställande. Vad är bästa lösningen för detta? Bör
vi koncentrera resurserna till färre SDF för att möjliggöra ökat stöd och återigen lyfta frågan om en
eventuell sammanslagning av vissa geografiska områden?

Thomas Winberg, ordf i Östergötland vill initiera diskussioner kring:
- Kvalitetssäkringen för certifierade kursledare behöver ses över. Som det nu är kan tydligen en 18-årig
gymnasist bli certifierad efter någon liten utbildning en helg. Behöriga lärare t.ex Gamla” stötar som
Per-Lennart Bellander och undertecknad, som genomfört en mångfald kurser under 30-talet år räknas
inte som certifierade.
- Hur få fler deltagare i våra aktiviteter? Ska vi satsa mer på skol-IF:s verksamhet och tona ner
distrikts- och riksarrangemang? Ensidiga anmälningar till regionslägren – mest från närområdet, vad
ger det för lärdom om framtidens läger?

Vi vill att ni anmäler er på mailadressen till Jessica Hermansson senast tisdag den 27
september. Därefter lämnar vi besked om program och vilka frågor som ni vill att vi tar upp till
diskussion. På så vis kommer vi förhoppningsvis igång redan då med att utbyta idéer.

Har ni funderingar eller frågor, hör gärna av er till någon av oss!
Jessica Hermansson (Ordf Sörmland) jessica.hermansson@sodertalje.se Mobil 076-107 32 65
Bert Åke Norlin (Ordf Dalarna) ba_norlin@hotmail.com Mobil 0708 404 835

