Föreningsträff
14 mars 2020
Björkäng Vägkrog, Varberg
Agenda – (Uppdaterad 2020-03-12)
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Information SFIF - Bernt Andersson
▪
”Regionaliseringen”
▪ mm
Projektstöd IF -SIFIF 2020
Samsyn & Samverkan – Halland
▪ Handlingsplan
DM-tävlingar sommaren 2020 – Förslag
Förslag lagtävling 16-17-åringar
Tävlingsprogram löpartävlingar.
Klargörande av DM-deltagare

Motionerna SFIF-årsmöte
HFIF-Handlingsplan 2020
Övrigt….
I följande material finns dels fördjupande kommentarer och möjligheter till anteckningar av
genomförda diskussioner…

Information Svenska Friidrottsförbundet, SFIF
(Bernt Andersson)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Projektstöd IF -SFIF 2020
-

Enligt bifogat material
Har distribuerats via mejl till föreningarna
Observera de nya rutinerna

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Samsyn och Samverkan Halland
Styrelsen HFIF har skrivit på avtalet
Hej!
Hoppas att allt är bra med er! Är väldigt nyfiken på hur det har gått med respektive SDF; s arbete med
Samsyn & Samverkan idrott Halland. Tiden går ju som bekant fort och er verksamhet rullar på så
därför tror jag att det kan vara bra att träffas för att stämma av, inspirera varandra och ta nästa
steg; både tillsammans och varje SDF för sig.
Därför bjuder vi in er SDF som har skrivit under överenskommelsen till en träff den 24 mars på
Björkäng. Jag kommer även att ha med mig några kollegor som arbetar med SDF: en och som
kommer att hjälpa till att leda processen.
Bjud gärna med fler från respektive SDF och vi ser gärna att ni är 2-5 personer. Fråga exempelvis
övriga styrelsen, era kursledare och utbildare, personal, Ungdomssektion m fl.
Anmäl er antingen via länken eller maila mig (skicka även personnummer och eventuell specialkost).
Ha en fin dag!
Åsa Agmyr
Idrottskonsulent

Förslag: Pågående styrelse får i uppdrag att tillsammansmed övriga SDF i Halland arbeta vidare med
en handlingsplan
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DM-tävlingar sommaren 2020
-

Förslag enligt bilaga
DM tävlingarna (grenarna) fördela till de olika tävlingarna under sommaren

Är föreningarna beredda på att få DM-status för ett antal grenar?
Är det OK att genomföra under sommaren 2020?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Förslag lagtävling 16-17-åringar
-

Förslag enligt bilaga
Är det genomförbart?
Falkenbergs IK är beredda vara arrangör vid en deltävling

Förslag
•
•

Remissrunda till föreningarna – Diskutera
Återkom med er förenings inställning/uppfattning till hallandsfriidrott@gmail.com senast 30
april.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tävlingsprogram löpartävlingar(Simlångsdalens IF)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klargörande av DM-deltagare(Simlångsdalens IF)
Utdrag protokoll 2019-09-09
Klubbtillhörighet i samband med DM – Beslut: Deltagare skall representera till HFIF
ansluten förening för att tävla om DM-tecken.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motionerna SFIF-årsmöte
Motioner till SFIF-årsmöte finns via:
https://www.friidrott.se/forbundsinfo/arsmotet/2020/motion.aspx
Förslag
- Föreningar studerar motionerna och förbundets yttrande
- HFIF representant förväntas rösta enligt SFIF’s rekommendation
- Om förening har avvikande uppfattning skall Johnny kontaktas

HFIF-Handlingsplan 2020
Förslag bifogas. Att beslutas vid årsmötet!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Övrigt
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TACK FÖR VISAT INTRESSE!

