
UC-MÖTE MINNESANTECKNINGAR

Datum: Fredag 30 okt 2009. 
Plats: Vrigstad Värdshus.
Närvarande: UC-styrgruppen utom Jonas Mellblom: AnnLis Hellsten, Ingela Nilsson, 

Tommy Ursby, Arne Olsson, Markus Andersson.

1. Dagordning, protokolljustering, sekreterare
* UC-styrgruppen har inte haft något möte sedan FC blev UC ifjol och någon klar dagordning finns ej. 
Ingela redogjorde ungefär hur dagordningen brukade se ut vid tidigare FC Växjö:s möten. 
* Inget protokoll finns att justera, och tidigare har man snarare fört ”minnesanteckningar”. 
* Markus antecknar idag.

2. Verksamhet

a) Utbildningar
* Ingela och Arne rapporterar att ungdomstränarutbildningarna 7-10år och 10-14år fortsätter att gå bra år 
efter år och behovet tycks aldrig mättas. Troligen pga att ”föräldrartränare” hela tiden kommer och går. 
Dessutom flyttar man mer idag än förr. På nivån 14-17år finns däremot inte samma omsättning på 
tränarna så där har vi färre deltagare på kurserna som därmed inte körs lika ofta.
* Utbildningsplanen 2010 är i stort sett kvar, mest datumen som saknas (avvaktar tävlingsprog.).

b) Övrigt
* Läger 13-14år i Växjö 24-25 okt som Frida Hultin Johansson och Johanna Adolfsson har jobbat med.
* En höjduppföljning är planerad i Växjö i 29 nov, dock utan Stefan Holm som blivit av med körkortet.
* Idén med ”en i varje län” som funnits inom SmFIF ett tag togs upp för diskussion nu på mötet utan att 
egentligen komma fram till något särskilt. Tanken har i alla fall varit att först och främst ha en 
kontaktperson för utbildnings & utvecklingsfrågor i varje län som kan ha en närmare och mer vardaglig 
kontakt med sina grannklubbar om behovet av utbildning/utveckling i länet. En samordningsperson finns 
kvar på centralt håll i UC:t (anställd) och står även för det mesta jobbet. Om en kontaktperson har tid & 
intresse att arbeta mer med någon utbildning eller utvecklingsprojekt finns möjligheten att flytta över 
arbete från den centrala personen ut på det lokala planet, och ersätts då med arvode av SmFIF.

3. Ekonomi
* Ingelas löneförhöjning har diskuterats tidigare. Markus meddelar nu att enligt summering från den 
tidigare kassören Hans Fagher har SmFIF betalat ut retroaktiv löneförhöjning för 07+08 till IFK Växjö i 
slutet på 2008. Ingela menar dock att hon inget har fått, så detta får Markus & Ingela reda ut med IFK:s 
kassör Jan Sandberg. När det gäller 2009 har Markus en kopia på årets avtal för Unionen som gäller 
både Ingela och Markus, och där står det +3,4% från och med maj. Detta betalas nu ut retroaktivt.
* Ingela meddelar att årets Växjö-läger kan tänkas gå med en mindre förlust, men tanken är att fortsätta 
med lägret årligen, vilket ger möjlighet för både utveckling och ett mer välkänt läger som lockar fler.

4. Nästa möte
Blir som regel 1h innan nästa styrelsemöte. I detta fall torsdag 21 januari kl. 16.30.


