Anteckningar
Hallands Friidrottsförbund
Föreningsträff
Lördag 12 mars 2016
Hotell Vesterhavet, Falkenberg
Deltagare
Varbergs GIF – Peder Bengtsson, Csaba Gaal, Göran Lückander
IFK Halmstad - Johnny Lingstam, Niklas Woodbridge
Falkenbergs IK – Birgit Nielsen, Stefan Holman, Jan-Olof Johansson
Laholms IF – Marie Gunnarsson
IF Rigor - Gøran Rødsjø

IDM-2016 – Utvärdering
Ryahallen Borås 16 januari 2016
Fungerade bra
I stort upplevdes
arrangemanget ha fungerat
bra!

Var mindre bra
 Banmarkeringar för
placering av häckar (Anm:
Enligt informationer skall
Ryhallens golv läggas om
under 2016)
 Önskvärt med Walkie-Talkie
för kommunikation mellan
funktionärer för
löpgrenarna
 Saknades mätsticka för stav

Kan utvecklas
 Förslag att några grenar kan
avgöras redan fredag kväll.
Det för att inte spräcka
tidsprogrammet.
Samverkansträff på kvällen
 Ymers deltagande är bra,
men bör diskuteras för vissa
grenar. T ex: Stav och Höjd.
Samt hur administrera då
det inte finns halländskt
deltagande i klassen.
 ”Kräva” att Ymer deltar som
funktionärer i t ex stav.

Rapporterades att det inkommit förfrågan från Göteborg om ett samverkande Veteran-DM
Enligt plan är det IDM i Borås en gång till. Därefter är förhoppningen att det genomförs i den nya hallen i
Varberg.

GM
Alla var överens om att GM fungerar bra. Stort beröm gavs till Johanna Boström och Birgit Nielsen som dels
är med som huvudledare för den halländska truppen och dels administrerar och arrangerar inför DM!
Pågående styrelse fick i uppdrag att utvärdera hur och på vilket sätt HFIF skall subventionera deltagande och
boende. En justering av HFIF-subventionering har gjorts men kostnaden för GM är alltjämt en stor utgiftspost
för HFIF. Möjligt är att HFIF skall göra satsning mot andra verksamheter.

Handlingsplan 2016
Deltagarna vid föreningsträffen samverkade och definierade aktiviteter vilka skall dokumenteras i en
handlingsplan för 2016.
Handlingsplanen skall vara ett levande styrdokument över vilka aktiviteter och vilken verksamhet som skall
ske inom friidrotten i Halland under 2016. Handlingsplanen kommer att publiceras via HFIF’s hemsida och
skall vara en vägvisare för hur friidrotten skall kunna utvecklas i Halland. Deltagare var överens om att HFIF
styrelse inte är verkställande av handlingsplanen. Det sär istället föreningarnas vilja, engagemang, intresse
och samverkan som utvecklar friidrotten i Halland inom de definierade aktivitetsområdena:






Tränar och ledarutveckling
Föreningsutveckling
Anläggning och arrangemang
Barn/Ungdom
Övrigt

Handlingsplanen finns publicerad via: www.hallandsfriidrott.se/

HFIFs röstande vid SFIF-årsmöte
Det är 18 motioner att behandla inför SFIFs årsmöte 2016. Jonny Lingstam är HFIFs representant.
Motionerna finns presenterade via SFIFs hemsida:
http://www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/2016/motion.aspx
Där kommer också presenteras SFIF styrelses yttrande.
Bestämdes att HFIF röstar enligt SFIFs yttrande. Om någon förening är av avvikande uppfattning i någon
motion skall den förening kontakta Johnny.
/HFIF-Styrelse

