Anteckningar/Protokoll
Möte:
Datum:
Plats:
Deltagare:

Hallands Friidrottsförbund Föreningsträff
Lördag 8 november 2014
Hotell Falkberget, Falkenberg
Arenaföreningarna i Halland
Förening
Deltagare
HFIF
Jonny Lingstam
Jan-Olof Johansson
Falkenbergs IK
Birgit Nielsen
Lars Egerstad
IFK Halmstad
Peter Ek
Kenneth Hansten
Varbergs GIF
Peder Bengtsson
IF Rigor
Bengt Svensson
Lars Pettersson
Laholms IF
Marie Gunnarsson
Johanna Boström
Rydö ASK
SISU-Idrottsutbildarna
Linda Söderqvist

Kommentar:

Utöver dessa anteckningar hänvisas till mötesmaterialet som var underlag inför
föreningsträffen.

Inledning
HFIF hälsade välkomna till denna höstträff som inleddes med en gemensam frukostbuffé.
Avsikten med träffen är att dels informera, men dels också ta gemensamma beslut avseende
friidrotten i Halland, samt dels skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan föreningarna i
Halland.

Föreningspresentationer
Se underlag och inbjudan till föreningsträffen
Kommentarer:
-

Genomgående för föreningarna är att ”få gör mycket”.
Finns behov av att skapa engagemang och integrera föräldrar i verksamheten
Behovet att rekrytera ledare är genomgående

Framtidens Idrottsförening
Linda Söderqvist, SISU-Idrottsutbildarna, presenterade Riksidrottsförbundets studiematerial:
Framtidens Idrottsföreningar – Vansinnigt viktiga vägskäl.
Intressanta diskussioner och alla föreningar rekommenderas att internt inom sina organisationer
fundera på hur de skall kunna arbeta vidare med materialet, samt förbereda sin förening för
framtiden.
B la diskuterades ( punktform)








Studier har visat att ungdomar är (generellt) aktiva i sina idrotter i 10 år. D v s att kanske skall
vi mer fokusera på att rekrytera 13-14 åringar istället för de allra yngsta åldrarna
Skall, och i så fall hur, skall vi små föreningar i Halland satsa på elitidrottare.
Hur definieras en elitsatsning
Hur definieras individuella satsningar och engagemang från aktiva i föreningarna
Inom friidrotten har vi behov av att kunna skapa ”grupp-” och ”vi-” känslor.
Inom friidrotten i Halland har vi ingen konkurrenssituation mellan föreningarna – SAMVERKA
kan leda friidrotten framåt
Hur skall vi kunna fånga föräldrar och t ex pensionärer till föreningarna..

Jonny Lingstam informerade om att det planeras en Organisationsledarkurs i Halmstad, 18 april 2015
Linda Söderqvist uppmanade föreningar att engagera ungdomar till ”Unga Ledare” som har träff den
29 november.

Inomhushall – Falkenberg
Håkan Johansson, Falkenbergs IK, kom till träffen och gav en kort presentation om det pågående
bygget av inomhushall anpassad för friidrott i Falkenberg. Även ett studiebesök på den pågående
byggarbetsplatsen genomfördes. Spännande, intressant och glädjande för friidrotten i Halland!

DM-tävlingarna 2015
IDM 10 januari i Borås
Västergötlands veteraner inbjuds att delta.
Beslutades att:






Samma grenprogram och grenutbud som 2014. D v s även stafetter 4x200m
FIKs administrativa system skall användas (D v s via Google Docs)
Föreningarna tilldelas samma grenansvar som 2014
Lägsta åldersklass är 11-år. D v s barn födda 2004-eller senare. Föreningarna skall dock bjuda
yngre barn med reservation…
Inbjudan till IDM skall distribueras så snart som möjligt

Stafett DM 2015
Genomförs som ett öppet DM i samband med Falkenbergsstafetterna 11-12 maj 2015.

Utomhus DM
Genomförs i samband med Getabockspelen i Varberg, sommaren 2015

Tränings- och tränarutbyte
Johanna rapporterade att den gemensamma träningsdagen i Halmstad, 18 oktober, var MYCKET
lyckad! Det var fullt deltagande med 40 aktiva friidrottare.
Styrelsens förslag
Höst/Vinter 2015: Eftersom Halländsk friidrott är hänvisad till Kombihallen i Halmstad föreslås att
Laholms IF/IFK Halmstad tillsammans bjuder in till minst två ytterligara gemensamma träningar
under inomhussäsongen. (Anm: Sök hjälp och stöd från dels andra föreningar men också HFIF)
Diskussion:
Troligtvis svårt hinna genomföras. Om det ges tid, möjlighet och utrymme
kan inbjudan komma.
Utomhussäsong 2015: Varje arenaförening inbjuder/arrangerar minst en träningsdag/kväll under
säsongen. Även där kan det sökas hjälp/stöd från andra föreningar. Önskvärt att föreningar med
tränare, eller kunskaper, om teknikgrenar, t ex slägga, stav, spjut m fl inbjuder till grenspecifika
träningar över föreningsgränserna inom HFIF.
Diskussion:
Alla deltagande föreningar var positiva till detta och skall arbeta för
genomförande av gemensamma träningsdagar. Ett framgångsrecept avseende
teknikgrenar är samverkan och att det även kan vara föreningarna med behov
som kontaktar enskilda tränare.
Information
Utökat tränarutbyte efterlyses för att hjälpa och stödja de mindre föreningarna.
Därför kommer Marie Gunnarsson, Laholm, bjuda in till ett
tränarforum/tränarträff inom HFIF!

Hallands Barnkamp 2015
Styrelsens förslag att Varbergs GIF arrangerar 2015.
Beslutades att:



Peder tar med sig frågan till Varbergs GIF
Birgit Nielsen, Falkenbergs IK, är administrativt ansvarig för arrangemanget.

Utbildningar
Diskussion:

Alla deltagande föreningar var positiva till att skicka inbjudningar till övriga föreningar
då olika utbildningsarrangemang genomförs.

Enklare sommartävlingar i Halland
Styrelsens förslag
 Alla arenaföreningar planerar att genomföra minst en mindre resultattävling under
utomhussäsongen, med valfria grenar
 Skapas tydliga inbjudningar till alla HFIF-föreningar
 Tävlingarna skall vara i ALL enkelhet. Inte nödvändigt med plaketter/priser
 Ledare/Tränare i respektive föreningar arbetar aktivt för att engagera deltagande
Diskussion:

Alla deltagande föreningar var gillande till att utveckla koncepten för enklare
tävlingsarrangemang.
Arrangerande föreningar bestämmer själva klassindelningar, grenutbud, startavgifter
och priser.
Inbjudningar skall skickas till HFIF för att publiceras via HFIFs hemsida

Gemensamma SM-resor ( Kommande TEAM-Halland)
Styrelsens förslag
Föreningar och tränare inom HFIF samverkar.
Utses en representant för varje förening
Varje förening anmäler och bokar själva boende m m.
Om möjligt arrangeras gemensam resa/samåkning.
HFIF kan eventuellt bidra till att subventionera del av reskostnader…
Exempelvis genomförs gemensamma träningar inför tävlingarna
Diskussion:

Tränare skall samverka och tillsammans komma överens om olika
samåkningsalternativ och förberedande träningar! Föreningar rekommenderades att
snarast boka boenden då det kan komma bli svårt.

GM 2015
o
o

Inomhus
Utomhus

Växjö
Lidköping

14-15 mars
5-6 september – Ny datum!!!!

OBS! Datumet är ändrat efter beslutet som togs på Götalandsregionens årsmöte på
grund av att vi nu tagit hänsyn till Finnkampens datum.

Beslutades att:



Administrativt ansvarig för bokningar och anmälningar är Birgit Nielsen, Falkenbergs IK
Lagledare för det Halländska laget är Johanna Boström, Laholms IF

GM-deltagande – Halland
GM har blivit dyrt för HFIF. Styrelsen förslag är dels att kostnaderna fördelas mellan deltagande
föreningar, samt att det också införs kvalgränser för deltagande.
Beslutades att:





Johanna Boström, Laholm, och Jan-Olof Johansson, FIK, gör förslag till kvalgränser och regler
för deltagande. Skall vara klart innan Jul 2014.
Kostnaderna för GM skall fördelas mellan förbund och föreningar enligt:
o Resa, boende och startavgift stafett betalas av HFIF
o Individuella startavgifter och mat betalas av respektive förening
När det gäller boende skall ett boende på vandrarhem, eller motsvarande, prioriteras
framför skola och hårt underlag.

Seriematcher 2015
Information
o Match 1 – Lördag 30 maj (alt. 14 maj)
o Match 2 – Söndag 16 augusti
Arrangörer oklart!
Önskvärt att fler föreningar deltar. Det är OK med samverkan mellan föreningar i div 3 och div 2!

Gemensamt material/utbildning (Målkamera/Mätutrustning)
HFIF har tillgång till målkamera och mätutrustning. För att använda krävs både kunskap och ansvar
om utrustningen. F n finns utrustningen i IFK Halmstads lokaler. Kunskapen om utrustningen är f n
också koncentrerad till (inom) IFK Halmstad. Det finns behov av att genomföra kunskapsspridning,
samt rutiner för utlåning m m.
Beslutades att:




Jonny skall ge Per-Ola Åkerman uppdraget att arrangera kurs/utbildning(ar) avseende
mätutrustningen
Peter Ek skall begära offert på alternativ startpistol, som komplement (reserv) till
nuvarande elpistol. Finansiering kommer sedan att diskuteras!
IFK Halmstad skall inbjuda till målkamerautbildning fredagen innan Halmstad Indoor.

Banmätare i Halland
Föreningar bedömer själva behovet, intresset, av banmätare. Finns intresse görs anmälan till
kurs/utbildning och det meddelas i så fall till HFIF-styrelsen

Ungdomsråd – Halland
Nytt försök att starta upp ett ungdomsråd inom HFIF.
Diskussion:
-

Respektive arenaförening, med möjlighet, arbetar för att till senast 15 december, nominera
två representanter (14-20 år) till ett Ungdomsråd Halland.
Sammankallande från HFIF är Jan-Olof Johansson, FIK, som tillsammans med SISU startar upp
aktiviteter för ett ungdomsråd i Halland.

HFIF – Handlingsplan
Under ett antal år har det inom HFIF dokumenterats en handlingsplan för HFIF och friidrotten i
Halland. F n administreras handlingsplanen inom Varbergs GIF
Beslutades att:



Handlingsplanen övertas och administreras av HFIF-styrelse
Planen publiceras som ett ”levande” dokument via HFIF-hemsida

Hallandssponsorer
Styrelsen HFIF har startat aktiviteter för att, om möjligt, hitta sponsorer som kan bidra till
friidrottsverksamheten inom HFIF. Det kan komma innebära att en eventuell sponsor kommer
erbjudas möjliget att presentera sig själv, och eller produkter, i samband med DM-tävlingar.
Styrelsen förväntar sig därför att DM-arrangörer ställer sig positiva, och samarbetar, inför sådana
aktiviteter. Önskvärt är givetvis också om föreningar har samarbete med eventuella sponsorer som
skulle kunna bidra till friidrotten inom hela Halland.

Landskapsmatch
Kom förslag om landskapsmatch 2014. Vilket aldrig blev aktuellt.
Kan eventuellt bli aktuellt igen 2015, men…
Diskussion:
-

Kommer det ny inbjudan skall det utvärderas möjlighet m m för HFIF att nominera lag m m.

Distriktsrekorden
Information
Skall kompletteras/redigeras rekordlistorna så de motsvarar SvFIF’s officiella
grenprogram. Ev. med några ytterligare grenar.
Förslag på kompletterande grenar meddelas HFIF-styrelse.

Övrigt
Styrelsens ansvarsområden/fördelning/delegeringar 2014/2015
Område
Styrelsemöten
Årsmöte
Föreningsträffar
Handlingsplanen
Hemsida
Press/Media
Distriktsrekord
Ekonomi
Sanktioner
Inne-DM
Ute-DM

Handläggare/Ansvarig / Delegering
Jonny Lingstam, Ordförande
Jonny Lingstam
Jan-Olof Johansson
Styrelsen - Jan-Olof Johansson
Jan-Olof Johansson
Föreningarna (eget ansvar)
Jonny Lingstam/Styrelsen
Anna-Karin Ek Jexe
Jonny Lingstam/Lars Pettersson
Jonny Lingstam/Styrelsen
Jonny Lingstam/Styrelsen

GM-Tävlingar
Hallands Barnkamp
Övriga tävlingar
Utbildningar
Material
Målkamera
Mätutrustning
Ungdomsfrågor
Veteranfrågor

Birgit Nielsen/Styrelsen
Birgit Nielsen/Styrelsen
Jan-Olof Johansson
Johanna Boström

Kontaktpersoner
Föreningar
SFIF
UC Väst
SISU
HIF
Regionen
Övriga
Valberedning

Jonny Lingstam
Jonny Lingstam
Jan-Olof Johansson
Göran Myrne/Gunnevi Magnusson

Jonny Lingstam/Johanna Boström

Jonny Lingstam
En representant från varje förening
skall meddelas Marie Gunnarsson,
Laholm

/Jan-Olof Johansson, Falkenbergs IK

Anm

8 nov 2014

10 januari 2015 - Borås
Falkenbergsstafetterna
Getabockspelen

Utb ansvarig

Ungdomsråd
Carl-Herbert Wessely,
veteranombud

