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Föreningssmart SFIF (Marie-Louise Dahlberg, SVENSK FRIIDROTT)
a) Marie-Louise presenterade projektet Föreningssmart (Se bifogat bildspel)
b) Samtliga deltagande föreningar var gillande till att distribuera Föreningssmart-enkäten inom
sina organisationer.
c) Dag och datum för föreningsvisa uppföljning och utvärderingar bestämdes
d) Representanterna från respektive förening uppmanades att distribuera enkäten uppmana sina
föreningsmedlemmar att besvara enkäten.
Marie-Louise passade också på att göra reklam för Finnkampen 2017.
• Föreningsrabatter
• Se: www.finnkampen.se

RF Strategi 2025 / Utmana din förening
Jan-Olof Johansson presenterade RF’s Strategi-2025 och återkopplade till Svensk friidrott och det lokala
föreningslivet. Se bifogade presentationer.
• Alla föreningar uppmanas att samverka med SISU-Idrottsutbildarna
• Jan-Olof uppmanade föreningarna att utmana varandra avseende antalet inrapporterade
utbildningstimmar. (Se: Gott exempel från Tureberg Friidrott)
o Strategi 2025
▪ Så många som möjligt
▪ Så länge som möjligt
▪ I så bra miljöer som möjligt
o Framtidens Idrottsförening – Att ha på dagordningen
▪ Ökad kommersialisering
▪ Ökad individualisering
▪ Ökat behov av att se och synas
▪ Ny befolkningssammansättning

Hallands Barnkamp 2017 (Arrangör? / När?)
Samtliga var överens om att Hallands Barnkamp är ett fantastiskt bra koncept för att introducera barn i
friidrotten. Diskuterades att på prov genomföra 2 kamper under säsongen.
•

IFK Halmstad åtog sig stå som värd 6 eller 7 maj

•

Ytterligare ett genomförande under sensommar/höst för att uppmuntra de norra delarna av
distriktet diskuterades.
o Förslagsvis i Kungsbacka 8 eller 10 september
▪ Alternativt
o Hallands Barnkamp inomhus när nya inomhushallen öppnats i Varberg hösten 2017.

GM-Halland 2018
Johnny Lingstam informerade att IFK Halmstad är villigt att stå som arrangör, men att det skall vara ett
samarrangemang inom HFIF.
Bestämdes att:
• En arbetsgrupp skall snarast utses
o 1-2 representanter från varje arenaförening
o Namn meddelas snarast till Johnny Lingstam
• Arbetsgruppen får i uppdrag att:
o Analysera om ett genomförande i Halland är möjligt
o Skapa en organisationsmodell
o Skapa en tidplan för genomförandet
o Skapa anvisningar för hur ekonomi skall fördelas mellan föreningar
• Studiebesök rekommenderas vid årets GM, 9-10 september i Uddevalla

Sommarserie 2017
Jan-Olof Johansson och Gøran Rødsjø har tagit fram ett förslag på genomförande av en
”Sommarserie” i Hallands 2017. Se bifogad förslag till inbjudan och PM.
Förslaget mottogs positivt, men skall diskuteras inom respektive förening.
Beslut: Varje förening skall återkomma senast 1 maj med information om:
• föreningen gillar förslaget
• föreningen kommer delta med lag
• när föreningen i så fall kan genomföra sin deltävling

DM-accis för DM-deltagande
HFIF’s förslag om införande av en accis deltagaravgift till HFIF återtogs – Ej aktuellt!

Handlingsplan 2017
Föreslagen handlingsplan för HFIF 2017 diskuterades.
Beslut: Planen godkändes och skall föreslås årsmötet för godkännande.

SvFIF årsmöte – Motionerna
Beslut: Ombuden från HFIF skall rösta i enlighet med SvFIF’s yttranden. Undantaget den motion där HFIF
står som medmotionär.

Övriga frågor
•

•

Återupptagande av terräng-DM och 10km-DM diskuterades
1. Halmstad Garnisons IF och Prinsens Minne har sökt för att arrangera 10km-DM
2. Kanske möjligt få andra föreningar återuppta terräng DM
Beslut: HFIF-styrelse äger frågan.
Varbergs GIF presenterade sin framgångsrika modell för Ungdomsråd
1. Utse ungdomsråd
2. Förmöte – Uppbackat av styrelsen
3. Representant deltar vid ordinarie styrelsemöte (utan rösträtt)

