§

Välkommen på SDF-konferens!
Helgen den 29-30 oktober arrangeras SDF-konferens i Stockholm. Konferensens syfte är att ett
halvår före förbundsmötet samlas och diskutera vad vi gjort och vad vi vill göra inför kommande
verksamhetsperiod. På plats finns styrelsen och det centrala kansliet för att svara på frågor och delta i
diskussionerna. Förutom diskussioner finns det informationspunkter och utbildning på schemat och
dessutom ska vi se till att ha lite lördagskvällsmysigt tillsammans också. Till årets SDF-konferens
välkomnar vi förbundets ungdomar extra mycket. En särskild ungdomskonferens hålls den här
helgen i samband med SDF-konferensen. Ungdomarna träffas redan på fredagen för egna aktiviteter
men kommer sedan att delta under SDF-konferensen. Distriktsförbunden kommer dessutom att på
eget initiativ arrangera en egen ordförandeträff på söndag förmiddag. De distrikt som vill delta där
ska skicka ytterligare en representant för att kunna följa söndagens aktiviteter under SDFkonferensen.
Deltagare
Engagerade förtroendevalda i distriktsförbunden. Det behöver inte nödvändigtvis vara ordföranden
och vi ser gärna att det kommer många ungdomar.
Plats
Centralt i Stockholm på hotell Scandic Sergel Plaza
Anmälan
Sker via Insidan från och med måndag. www.skolidrott.se/insidan
Sista anmälningsdag är den 30 september.
Kostnad
(I priset ingår resa, mat och logi. Deltagarna betalar resorna solidariskt så att alla betalar lika mycket
oavsett var i landet de bor)
1500 kr/person över 20 år
500 kr/person under 20 år för deltagande på ungdomskonferensen (För att ta del av detta pris måste
personen tillhöra en skolidrottsförening och söka Idrottslyftsbidrag för deltagande på konferensen via
föreningens Idrottonlinesida.)
Om det finns ordföranden som vill delta endast på ordförandeträffen söndag förmiddag bokas och
bekostas resor på egen hand och anmälan går direkt till arrangörerna enligt information på separat
inbjudan.

Preliminärt program
Lördag 29 oktober
13.00 Välkomna
Vi inleder med lunch.
14.00
Vad har vi gjort?
En avstämning av verksamhetsinriktningen som antogs vid förbundsmötet 2010.
Gruppdiskussioner där vi utvärderar vad som gjorts.

§
Hur kan vi stötta?
Vi diskuterar hur vi kan stötta distrikt som inte fungerar. Ska vi i framtiden ha färre, men större,
distrikt som i förlängningen blir regioner?
16.30-18.00
Aktuella frågor
Vad beslutades på Riksidrottsmötet? Och hur drabbar eller gynnar det oss?
Idrottslyftet år 5.
Bara att komma eller?
Hur ska vi agera när skolor som inte har föreningar vill anmäla sig till skol-DM? Vill vi använda DM
som lockbete för att få fler föreningar? Måste man överhuvudtaget ha en förening för att få vara
med? Eller är det ett krav att föreningen är bildad när anmälan skickas in?
19.00
Middag med aktivitet.
Söndag 30 oktober
09.00
Ordförandeträff parallellt. Se till att skicka fler personer till konferensen så att någon kan vara med
på söndagens punkter.
Hur ser vi ut?
Svenska Skolidrottsförbundets nya grafiska profil presenteras. Vill ni i distrikten hänga på? Vilka
regler gäller?
Vilka är vi?
Kansliet har tagit fram en presentation av Svenska Skolidrottsförbundet som kan användas i olika
sammanhang.
11.00-13.00
Det här måste vi kunna!
Utbildning IdrottOnline. Den 14 september öppnas möjligheterna för SDF att själva ha koll på om
föreningar betalat årsavgift och skickat in föreningsrapport. Distriktens roll i det nya verktyget blir
allt viktigare. Jens Lindquist, SISU Idrottsutbildarna håller i utbildningen.
13.00
Avslutning med lunch

Varmt välkomna!

/ förbundsstyrelsen

