
Projektmöte Friidrott i samverkan Småland Blekinge
Minnesanteckningar

Tid/plats: 27/6-2013 Telekonsult Arena Växjö 

Närvarande: Michael Ostrelius, Maria Tell, Bo Nilsson, Ingela Nilsson, Moa Eskilsson och 
Tommy Ursby (ersätter Markus Andersson)

Förhindrade: Josefine Nilsson och Tommy Dalhlbom 

Huvudfokus med mötet var att ta fram ett underlag för en kommande lägerorganisation. 

Gruppen inledde med att ha en konstruktiv dialog om hur vi ska bemöta varandra vid ev. 
meningsskiljaktigheter. Kort information om SmFIF styrelses betänkande om projektet.

1. Prioriterade områden i projektet:
•     Föreningarna ska lägga in sina medlemmar i idrott online senast sista december 2013
•     Samla in kontaktuppgifter utifrån en mall till ledare och tränare i alla  
       föreningar i Småland och Blekinge (Blekinge klart, ska uppdateras)
•     Få renodlade löparklubbar att känna igen sig i projektet och bjuda in dem till 
       samverkan
•     Ta fram och förmedla rapporteringsrutiner för lägerverksamhet och friidrottskolor
•     Få klubbarna att tänka och agera samverkan med andra klubbar, SISU, SmFIF och   
       SvFIF
•     Identifiera och få igång stöd till klubbar som har störst behov: Mötet beslutade att 
       hjälpa Västervik och Kyrkhult (Blekinge). Michael kontaktar dem.
•     Planera och starta igång en centralt organiserad lägerverksamhet
•     Utveckla UC-organisationen (styrelsemöte smFIF 5/8-2013)

2. Förslag på ny lägerorganisation:
Mötet beslöt att satsa på att utveckla central lägerverksamhet för två olika grupper 
13-14 år och +15 år. 

Mötet beslöt även att i dessa sammanhang undvika att prata om spets. Anledningen är att 
det (än så länge) inte finns så många ungdomar i +15 år. Strategin är att i steg 1 att få 
igång en organiserad lägerverksamheten så kan vi ”fånga upp” de som vill satsa och att i 
steg 2 (under 2014) bygga upp en organisation där vi kan erbjuda träningsstöd till de 
tränare och aktiva som behöver det. 

A. 13-14 år 
Läger för 12-13 åringar under höstlovet i syfte att skapa gemenskap och förbereda inför 
Götalandsmästerskapet (därav en åldersgrupp yngre då GM är under våren året efter 
lägret). Det finns stora möjligheter att ytterligare lyfta GM för att öka förutsättningarna till 
fortsatt utveckling av både de som deltar och deras tränare. 

Nästa läger kommer att vara 9-10/11-2013 i Telekonsult Arena Växjö
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B. +15 år 
Vi ska ta reda på hur många +15 killar och tjejer det finns i Småland och Blekinge och hur 
dessa är spridda geografiskt i de olika länen. 

Mötet beslutade att erbjuda lägerverksamhet för följande 4 grupper:
1. Kast, 2. Hopp, 3. Sprint/häck och 4. Löpare 

Vi hade en dialog om när på året som det är lämpligt att arrangera läger. Flera klubbar 
arrangerar egna läger, både inom och utanför landet, på vårkanten i samband med Påsk. 
Kan ett vårläger vara ett komplement/ersättning för de aktiva som av olika anledningar inte 
åker på den egna klubbens läger? På hösten bör lägret vara mellan utom- och 
inomhussäsongen. Vi drog slutsatsen att ett läger passar in bäst när de aktiva och dess 
tränare planerat detta, vilket är olika för olika tränare och olika grenar. Mötet tyckte det var 
intressant att gå ut med några frågor till föreningarna för att se vilka svar vi kan få in på 
detta. 

Första lägret för alla fyra områdena kommer att läggas 29/11-1/12 i Telekonsult 
Arena i Växjö. I samband med detta kommer vi att arrangera föreläsningar, utbildning och 
underhållning (sjunger Bosse?).

Maria Tell kommer att vara lägergeneral för detta läger. Vi bildar en arbetsgrupp kring 
henne. Målet är att bygga upp rutiner, checklistor och administrativa verktyg som 
underlättar kommande lägerverksamhet. 

3. Ledarvård och tränarutveckling 
Mötet beslutade att i samband med alla centralt planerade läger erbjuda utbildning/
inspiration för tränare där vi anser att ledarvård är av stor betydelse. Mötet beslutade att ta 
fram en plan för ledarutveckling med utbildningar och mentorskap (motsvarande). Vi 
konstaterade att det finns mycket hög kompetens i distrikten och därmed stora 
förutsättningar för ett sådant program. Vi talade om att indirekt stötta de aktiva genom att 
rikta mer fokus på tränarna. Vi avvaktar SvFIF nya organisation för att jobba med 
spetsverksamhet.

4. Föreningsbesök tillsammans med SISU
Vi gick igenom ett förslag på checklista (bilaga 1) på vad vi behöver få ut av ett möte med 
föreningarna. SISU har utvecklat ett webbaserat verktyg för att skatta sin förening. Michael 
undersöker hur detta kan användas som ett komplement. Gnistan (Blekinge) vill använda 
sig av detta för att låta både styrelsen och medlemmarna skatta sin förening. Det är av 
största vikt att föreningsanpassa denna checklisat och att vara noga med att det är vissa 
punkter som är av högsta prioritet (se listan p 1). 

Kolla exempel: http://www.il-skattning.sisuidrottsutbildarna.se/undersokning.php?
foreningid=58&clubid=2458&hash=d63223fcad25a34152e6060511209726 

Nästa möte 28 augusti kl 17.00 Telekonsult Arena Växjö
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Åtgärdslista
Åtgärd ! ! ! ! ! ! Ansvarig ! ! Klart
Etiskt förhållningssätt till varandra! ! ! Alla! ! ! Omedelbart

Alla föreningar har sina medlemsregister! ! Michael! ! 20/12
Idrott online ! !

Kontaktuppgifter på alla ledare och tränare! ! Michael! ! 30/11

Separat inbjudan till löparklubbar! ! ! Michael! ! 30/11

Rapporteringsrutiner för läger och friidrottsklola! Ingela !! ! 28/8

Inventera klubbar med störts behov !! ! Michael ! ! 28/8

Hjälpa Västervik Friidrott! ! ! ! Michael! ! 26/8

Hjälpa Kyrkhult Friidrott ! ! ! ! Michael! ! 31/8

Grovplanering/inbjudan Läger 13-14 år 9-10/11 ! Ingela !! ! 28/8

Grovplanering/inbjudan Läger +15 år 29/11-1/12! Maria! ! ! 28/8

Arbetsgrupp läger 13-14 år! ! ! ! Michael! ! 28/8

Arbetsgrupp läger +15 år! ! ! ! Michael! ! 28/8

Frågor till föreningarna lägerverskamhet! ! Michael! ! 28/8

Plan för ledarvård och utbildningsplan ! ! Michael! ! 30/9

Webbaserat verktyg skatta föreningen hur kan ! Michael! ! 28/8
det passa in i checklistan för intervjuer? 

Fika/kvällsmat nästa möte ! ! ! ! Michael ! ! 28/8
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Förslag på Intervjuguide

A. Föreningens verksamhet

1    Hur ser föreningens struktur/arbete ut idag?

1.1 Vilken roll har Styrelsen?

1.2 Vilken roll har (eventuella) anställda?

1.3 Vilken roll har tränare/andra ledare?

1.4 Hur inkluderas föräldrar/anhöriga i arbetet?

1.5 Hur ser arbetet med ”Barn-Ungdom-Junior-Senior”-trappan ut? 

B. Föreningens utveckling

2    Hur ser ni på föreningens utveckling?

2.1 Vad är det ”viktigaste” i föreningens utveckling?

2.2 Vad har ni för ambition/framtidsvision i föreningen?

2.3 Hur arbetar ni för att nå dit? Vilken röd tråd mot mål och föreningsvision vill ni ha?

2.4 Hur ser ert utvecklingsarbete i föreningen ut? Utbildning m.m. 

2.5 Vilken roll ser ni att andra aktörer har i er utveckling/möjlig samverkan. Ex. SISU 
idrottsutbildarna och SmFIF/Blekinge FIF och SvFIF?

C. Föreningens hinder/problematik

3    Vad i er förening tar mycket tid? Och, vad av detta ser ni som en belastning i er utveckling?

3.1 Övriga hinder för utveckling?

3.2 Vilken hjälp från Projektet/SmFIF/Blekinge FIF skulle ni vilja se i detta? Ex Utbildningsinsatser, 
skrivna material, administrativa hjälpmedel, projektstöd (Ex. färdiga projektidéer för idrottslyftet).

D. Syn på föreningsutveckling

4 Hur ser ni på föreningsutveckling generellt för svensk friidrott? Vad behöver vi?

E. Styrkor/framgångsfaktorer

5 Vad känner ni fungerar riktigt bra i er förening? 

5.1 Vad känner ni er stolta över i er förenings arbete? 

5.2 Vad kan andra föreningar lära sig av er? 
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