Anteckningar/Protokoll
Möte:
Datum:
Plats:
Deltagare:

Hallands Friidrottsförbund Föreningsträff
Lördag 14 mars 2015
Hotell Falkberget, Falkenberg
Arenaföreningarna i Halland
Förening
Deltagare
HFIF
Jonny Lingstam
Jan-Olof Johansson (SISUIdrottsutbildarna)
SFIF
Karin Lundgren
Falkenbergs IK
Birgit Nielsen
Stefan Holman
IFK Halmstad
Erik Johansson
Leif Tillberg
Varbergs GIF
Peder Bengtsson
Csaba Gaal
IF Rigor
Tom Nordström
Lars Pettersson
Laholms IF
Marie Gunnarsson
Filippa Gunnarsson
Rydö ASK
-

Uppföljning föreningsträffen 8 november
Av det som beslutades/diskuterades och informerade i samband med föreningsträffen 8
november har mötet utfallit enligt nedan.

 - Positiva utfall
Beslut
Hallands barnkamp 2015 
10 maj i Varberg
GM – Växjö 14-15
administreras av Johanna
och Birgit
Kostnaderna i samband med
GM

 - Pågående,

Diskussioner

Informationer

eller aktiviteter som behöver ytterligare agerande.

Beslut
Utbildningar
- Mätutrustning
- Målkameran
Handlingsplanen

Diskussioner
Samverkan och samåkning
vid SM-tävlingar

Informationer
Utökat tränarutbyte

 - Aktiviteter vi inte lyckats genomföra.
Beslut
Kvalgränser och regler för
GM-deltagande

Diskussioner
Ungdomsråd. Föreningarna
nominerar

Informationer
Distriktsrekorden skall
redigeras

Övriga diskussioner
-

Föreningar skall bjuda in till gemensamma träningar under utomhussäsongen 2015
Kallelse, inbjudan till andra föreningar, i samband med utbildningsarrangemang
Fler, enklare sommartävlingar i Halland

-

Utökat tränings- och tränarutbyte

IDM-2015 – Utvärdering
Ryahallen Borås 10 januari 2015
Fungerade bra
- Administration/Anmälan
-






Var mindre bra
- Häckförberedelser
- Stavhoppsbädd och ställning för
lägre höjder
- Rollen: ”Tävlingsledare”
- Föreningarnas föreberedelser
avseende resultatrapportering

Kan utvecklas
- Funktionärsvästar!
- Wi-Fi i lokalen
- Använda Walkie-Talkie
- Hur hantera efteranmälan
- Avprickningen!
- Föreningarnas anmälan av
Stafettlag

Varje förening skall ansvara för att ”utbilda” instruera syftet och avsikten med att
avprickning genomförs!
Deltagande utom tävlan
o Bestämdes att:
 Ymers aktiva skall ges tillåtelse delta, under förutsättning att det finns
halländskt deltagande i grenen/klassen
 Deltagande från andra föreningar skall ej tillåtas
 Ej halländska deltagare deltar endast i försök! Ej finalplatser!
Seniorklassen skall vara öppen för alla åldrar.
o Valfritt för aktiv att anmäla sig till sin åldersklass och/eller seniorklass.
o D v s att ingen nedre åldersgräns i seniorklasserna.

GM – Kvalgränserna m m
Presenterades förslag/utkast till kvalgränser för de halländska deltagandet i GM. Förslaget
skall diskuteras inom respektive förening. Återkopplas till Jan-Olof, FIK, senast 12 april.
Ett förslags som diskuterades var att anpassa kvalgränserna till SFIF:s Ungdomsmärke
Målsättningen är att publicera kvalgränserna inför utomhussäsongen, senast 3 maj!
OBS: HFIF kommer INTE genomföra några kontroller av uppnådda kvalgränser. Det åligger
respektive förening att göra uppföljning och besluta om deltagande. Syftet/orsaken med
kvalgränserna är att det skall dels höja statusen för deltagande vid GM. GM är en
mästerskapstävling, och inte någon breddtävling.

Handlingsplan 2015
Presenterad Handlingsplan godkändes till att vara ett ”levande” arbetsdokument för
styrelsen, och föreningarna inför den kommande säsongen 2015.

HFIFs röstande vid SFIF-årsmöte
Det är endast tre motioner att behandla inför SFIFs årsmöte i Söderhamn 28-29 mars.
Jonny Lingstam är HFIFs representant.
SFÌF styrelse
yttrande

Motion
Ändring av grenutbud i löpgrenar för P16/F16 USM
(Hammarby IF Friidrott)

Avslag!

Uppdatering av materialet ”Friidrottens träningslära”
(Hammarby IF Friidrott)

Bifall!

Reservering av en helg för DM utomhus
(Upplands FIF)

Avslag!

Beslut:

Bestämdes att Jonny Lingstam skall rösta i enlighet med SFIFs styrelses
yttrande

Målkameran
Diskuterades hur HFIFs målkamera praktiskt skall hanteras. F n finns den inlåst, genom
Jonnys försorg, i Halmstad.
o Kunskap/Vem, vilka, hur
 Viktigt att kunskapen inte enbart finns inom IFK Halmstad!
o Handhavande/Utbildning
 Utbildningsaktivitet skall planeras i samband med resultattävling i
Falkenberg. (Inför Falkenbergsstafetterna)
o Inköp knallpistol
 IFK Halmstad undersöker möjligheten till ”Backup”-system för den
elektroniska pistolen.

Övrigt


Efterlystes utbildning avseende mätutrustning.
o Jonny skall arrangera tillsammans med Per-Ola Åkerman, IFK Halmstad

/Jan-Olof Johansson, HFIF

