
Minnesanteckningar utbildningsarbetsgruppen Östsvenska FIF
Tisdag 10 augusti 2021 kl. 10.00 via Teams.

Närvarande
Markus Andersson Smålands FIF, kanslist / sammankallande
Ulrika Pizzeghello Smålands FIF, ordförande
Henrik Hultman Blekinge FIF, utbildningsansvarig
Ingela Nilsson Smålands FIF, anställd utbildningssamordnare UC Småland-Blekinge

Frånvarande
Krister Hultberg Östergötlands FIF, vice ordf, utbildningsansvarig
Åsa Hallkvist Lestander Östergötlands FIF, utbildningsansvarig
Linnéa Agefjäll Östergötlands FIF utbildning, numera boende i Kalmar
Ingemar Hedin Smålands FIF, projektanställd friidrottsutvecklare
Björn Lindén Svenska Friidrottsförbundet, föreningsutvecklare

Lägesrapport inför höstens utbildningar
Ingela rapporterar att UC Småland-Blekinges planeringen för hösten är klar med datum, orter, bokningar av 
lokaler och instruktörer. De första inbjudningarna är också klara inom kort. Från Östergötland har vi fått 
rapporter om att de planerar 7-10 år och 10-12 år i höst, ev. även 12-14 år. Kanske någon utbildning går över
årsskiftet, men det ska vi kunna lösa sett till administration och ekonomi.

 
Jobba vidare med hur vi löser Östsvenskas utbildningsuppdrag från årsskiftet
Med utgångspunkt från föregående möte:
http://www.smfif.se/Styrelse/2021/210608_ostsvenska-utb-mote_teams.pdf

Vi hade inte så mycket uppdateringar att komma med idag. Angående VAD utbildningsuppdraget ska 
innehålla håller SFIF på att se över detta, Janne Wanhainen är praktiskt ansvarig men det lär även behövas 
ett FS-beslut och det ser inte ut att bli klart närmaste tiden. Tills vidare utgår vi ifrån nuvarande UC-avtal 
fortsätter att gälla. Det innehåller bara tränarutbildningar, och sköts redan av Ingela för Småland-Blekinge. 
Det blir inte jättestor skillnad (HUR, VEM) när Östergötland tillkommer. Henrik är medhjälpare i Blekinge och 
Krister & Åsa tillkommer för Östergötland. Markus finns till hands för viss administration.

Ingela tar kontakt med Krister & Åsa för att synka ihop sig och planera utbildningar våren 2022. Finns det fler
instruktörer som tillkommer utöver Krister, Åsa och Linnéa? SFIF planerar snart att köra en utbildarutbildning,
bra då vi behöver fler instruktörer. Angående utbildningsadministration hjälper RF-SISU Småland oss en del 
nu, och då även för deltagare från Blekinge, så sannolikt inget problem om Östergötland tillkommer.

I Östergötland brukar LGIF/Linköping & Tjalve/Norrköping köra lokala utbildningar för de yngre åldrarna som 
7-10 år och 10-12 år, ganska spontant när det behövs och kurserna fylls av lokala deltagare. Krister & Åsa 
fixar lokaler och instruktörer, och har hitintills fått hjälp av UC Mellan med administration. De vill kunna 
fortsätta med liknande upplägg framöver, fast då med administrativt stöd från Östsvenska FIF/Ingela. Det lär 
gå bra, dock vill vi inte ha det allt för spontant/med kort varsel, utan kunna planera det mesta en termin 
framåt och då lättare få med deltagare från grannklubbar, även från klubbar i norra Småland.

Om utbildningsuppdraget skulle utökas (VAD) och även innehålla funktionärsutbildningar, organisations-
ledare, fördjupningar, m.m. då blir det mer för oss att diskutera och klargöra (HUR, VEM). Men det tar vi då.

SFIFs utbildningsplattform blir en ny sak för oss att hantera om något år när den är klar. Inte så mycket för 
oss att göra eller diskutera fram tills dess, såvida vi inte engagerar oss i framtagandet.

När det gäller olika typer av samarbeten med RIG, NIU, PC och RF-SISU ska sådant ingå i SDF:ets framtida
uppdrag, men det finns inga klara detaljer kring detta. Här finns mer för oss att diskutera både VAD, HUR 
och VEM, oavsett om SFIF kommer med några tydligare riktlinjer eller ej. Men där sa vi på juni-mötet att vi 
börjar i mindre skala och ideellt, sen kanske verksamheten växer så småningom. Så det blir en pågående 
diskussion framöver snarare än något vi ska ha klart till 1 januari 2022. Pga begränsat deltagande på dagens
möte väntar vi med fortsatt diskussion där.

Nästa möte
Tisdagen 5 oktober kl. 20.00-21.00 via Teams.

http://www.smfif.se/Styrelse/2021/210608_ostsvenska-utb-mote_teams.pdf

