Arbetsbeskrivning UC Småland/Blekinge
Syfte
Att förbundets utbildningsverksamhet enligt skrivet UC-avtal med SFIF planeras, genomförs och följs upp med bästa
möjliga kvalité.

Löpande uppgifter
UC genomför minst ett ordinarie utbildningstillfälle om året:
• Friidrott 7 - 10 år, enligt SFIF:s fastlagda kurshandledning
• Friidrott 10 - 12 år, enligt SFIF:s fastlagda kurshandledning
• Friidrott 12 - 14 år, enligt SFIF:s fastlagda kurshandledning

•

För löpledarutbildning gäller att UC bjuder in samt genomför en utbildning minst vart annat år.
Löpledare, certifierad, enligt SFIF:s fastlagda kurshandledning.

Vid önskemål från föreningar planera och genomföra dessa utbildningar:
•
•
•

Distriktsdomarutbildning
Starterutbildning
Eltidsutbildning
Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

UC-möten/planering

Tillsammans med UC-samordnare planera
utbildningar, uppdatera oss om vad som
händer.
Lägga in kommande utbildningar i
utbildningsmodulen i idrottonline så även
andra UC tränare än från vårt eget UC nås
av inbjudningarna och på så sätt ytterligare
garantera att utbildningarna blir av.

Rapportering
inför årets start

Senast den 15 januari varje år ska UC
lämna in en ettårig verksamhetsplan för
nästkommande år.
Verksamhetsplanen ska innehålla följande:
1. Namn- och kontaktuppgifter till
utbildningssamordnaren (alltså den
person som är praktiskt ansvarig för
utbildningsverksamheten – utveckling,
planering, administration och
redovisning)
2. Uppgift om tid och plats för planerade
utbildningar
3. Budget för nästkommande år avseende
UC-uppdraget.
4. Namn- och kontaktuppgifter till de
personer som utsetts till styrgrupp.

Rapportering
efter varje utbildning

Snarast efter varje genomförd ledare/
funktionärsutbildning slutredovisar UC:s
utbildningssamordnare respektive
arrangemang i Utbildningsmodulen i Idrott
online.

Ansvarig/
kontakt
UC styrgrupp/
UC-samordnare
Småland/
Blekinges
Friidrottsförbund

UC styrgrupp/
UC-samordnare
Småland/
Blekinges
Friidrottsförbund

UC-samordnare

Ansvarsområde

Uppdrag/förklaring/tid

Rapportering
efter årets slut

Senast den 15 mars varje år ska UC
redovisa till SFIF resultatet för föregående år
innehållande intäkter och kostnader för såväl
administration som respektive utbildning
tillsammans med reviderad kopia av bokslut
för fjolåret som har godkänts av styrgruppen.

Ansvarig/
kontakt
UC styrgrupp/
UC-samordnare
Småland/
Blekinges
Friidrottsförbund

Planen för kommande år och redovisningen
för föregående år skickas direkt till
anders.ryden@friidrott.se.

Kontaktuppgifter
E-post

Telefon

UC-samordnare
Ingela Nilsson

ingelanilsson56@hotmail.com

070 349 92 77

Smålandsidrotten
Lena Larsson

lena.larsson@smalandsidrotten.se

036-345430

Smålands Friidrottsförbund
Patrik Eklund, ordf
patrik.15015.eklund@telia.com
Markus Andersson, kansli
markus.andersson@smfif.se

073 3965082
073 3688460

Blekinge Friidrottsförbund
Bo Nilsson, ordf
bosse@elvung.com
Henrik Hultman, utb
oneglobalfuture@gmail.com

070 835 90 15
073 713 91 67

Svenska Friidrottsförbundet
Anders Rydén, utb
anders.ryden@friidrott.se
Björn Lindén
bjorn.linden@friidrott.se

070 317 18 54
010 476 53 35

Checklistor/manualer
1 Funktionärskurser
Ställ förlöpande frågan till föreningarna om deras behov av funktionärsutbildning.
Rådet är att erbjuda en distriktdomare-, eltid- och starterutbildning vart annat år.
2 UC-Smålands hemsida
Kontakta Markus Andersson för inloggningsuppgifter.
Hemsidan hostas hos one.com (där sker inloggning) och följ därefter instruktioner för uppdatering av sidan.
3 Utbildningsmodulen IdrottOnline
Inloggningsuppgifter är de samma för utbildningsmodulen på adressen (om du har en inloggning till
föreningens sida på IdrottOnline):
http://idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/Distrikten/smalandsfriidrottsforbund
För support: Lena Larsson på smålandsidrotten kan hjälpa till

