Minnesanteckningar förda vid ordförandekonferens i Stockholm 5/12 2009.
Deltagare: se bilaga
Program: se bilaga
Arne Karlsson hälsar välkommen och ger en bakgrund till dagens möte, upprinnelsen var från
SDF-konferensen i Göteborg för 2 månader sedan.
Till att föra dagens anteckningar utses Thomas Winberg.
Vi bestämmer att dagens anteckningar ska vara offentliga inom SSIF, förslag försöker vi
omforma till att bli motioner resp förslag att ställa till styrelsen inför vårens förbundsmöte i
Karlstad.
RIM-beslut som påverkar skolidrottens verksamhet:
•

•
•

Fr.o.m årsskiftet 2010/11 ska varje förening inneha organisationsnummer och
medlemsförteckning ska föras online – allt för att kunna redovisas i LOKsammankomster.
Principerna för kategoriförbundens verksamhet utreds av RF, förslag kommer att
läggas till RIM 2011.
Vårt utbildningsmateriel behöver ses över och anpassas till SISU:s övriga
utbildningsmateriel.

Tidsplanen för våra beslutsvägar bör vara följande:
RIM-beslut maj 2009 sätter sina spår till
SSIF:s årsmöte april 2010, vars beslut ska gås igenom på
Ordförandekonferens okt/ nov 2010 (lunch till lunch), vilket medför konsekvenser till
SDF:s årsmöten febr/mars – 2011 i resp verksamhetsplaner. Uppcheckning sker på
SDF-konferens samt ungdomskonferens april 2011
Ny ordfkonferens (lunch till lunch) okt 2011 sätter nya mål till förbundsmötet apr 2012
Motionstiden ska tidigareläggas till 30/11 för att ge distrikten tid att förbereda sig inför
förbundsmötet.
Skolmedlemskapet
Denna fråga förutsätter vi att styrelsen utreder och lämnar rapport till förbundsmötet 2010

Valfrågor
Vi arbetar för dåligt med att nominera förbundsstyrelsekandidater. Man bör förhandstänka
vad en ny kandidat ”brinner för”. Dock är det viktigt med att också ha ett skolidrottens
helhetstänk.
Befattningsbeskrivning – vad en styrelseuppgift innebär bör tas fram. Även uppgift vad som
förväntas av en deltagare i arbetsgrupp är nödvändig. Tidsåtgång, hur många möten, regler
vid möten som boende, resa och ledighet för uppdrag är några exempel vad som bör ingå i
befattningsbeskrivningen.
Den närvarande valberedningen lovar att till distrikten komma med information om arbetet
inför förbundsmötet 2010.
SSIF:s styrelse- och kansliarbete
Distriktsrepresentanterna känner sig dåligt informerade om vad som sig tilldrager i den
centrala verksamheten. Det är inte lätt att orientera sig i t.ex protokoll och det inre arbetet.
Vi anser att kansli resp styrelserapporter ska komma 2-veckors ev månadsvis till SDFadresserna per mail. Det är en bra påminnelse om den centrala verksamheten ut till
distrikten.
Tema – Distriktens år
Utan ”god fart” i distrikten fungerar inte skolidrotten i landet, distrikten är den klart
viktigaste ingrediensen i svensk skolidrott. Döda distrikt kan lyftas upp medelst
regionsamarbetets hjälp. Granndistrikt vet hur man bör arbeta i ett distrikt, kansliet ev
styrelsemedlem (som fadder) samt DF:et måste engageras för att få igång verksamheten
igen.
Strategi för hur man ”väcker döda distrikt” ska arbetas fram gärna i form av en s.k
verktygslåda med olika idéer. På Nordic Sea myntades ”Bertans legolåda”, kan det vara nå´t?
Regionssamarbetet
En första utvärdering gjordes i Malmö i oktober. Vi förväntar oss en genomgripande
utvärdering i god tid före förbundsmötet för att kunna ta ställning till en fortsättning, som de
flesta är mycket positiva till.
Idrottslyftsmedel
Idrottslyftsmedlens användning diskuteras. Förbundsutveckling genom innevarande
ordförandekonferens är ett gott exempel, som borde få stöd. Mer kunskap i ärendet är
nödvändig för oss alla.

Motionsarbete
Vi diskuterar vikten av ett aktivt motionsarbete inför förbundsmötet 2010. De områden som
vi känner det finns underlag för är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revidering av utbildningsplanerna i SSIF:s kursutbud
Förbättring av SSIF:s demokratiarbete genom en förändrad mötesplan
Förändrad resepolicy som stärker deltagande i centrala arrangemang
Utreda skolmedlemskapets för och nackdelar
Fortsättning av regionsamarbetet
Instruktion för valberedningen
Befattningsbeskrivning för styrelsemedlem samt deltagare i arbetsgrupp
Ökad och strukturerad information från centralt håll ut i verksamheten
Återtagande av ungdomsledarkonferens, samtidigt med SDF-konferens
Utlysa distriktens år 2010-2012

Vid pennan

Thomas Winberg

