Anteckningar
Hallands Friidrottsförbunds Höstmöte 2020.
Webbmöte
2020-11-10
Bifogat är det två presentationerna:
-

Bernts presentation avseende Svensk Friidrotts nya strategi 2025
Karins presentation avseende nya regionaliseringen och utmaningen för Halland

Nedan är en kort sammanfattning!
Ni var deltagare från våra arenaföreningar och ni har säkert gjort ytterligare noteringar och
kommentarer, vilka ni kan använda vid era fortsatta, lokala, diskussioner...
Noteringar

SFIF Strategi och regionalisering
• Bernt Andersson, SFIF, inledde med att presentera det arbete som genomförts inom
förbundet: Strategi 2025 – en ny strategi för friidrotten i hela Sverige (Bifogas)
o Strategin innebär utmaningar, och har som övergripande mål:
”En attraktiv och växande friidrott”
o För att nå det målen har det tagits fram nio olika utvecklingsområden
▪ Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer
▪ Ökad service direkt till föreningarna
▪ Ökad grad av digitalisering och digital kompetens
▪ Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer
▪ Nya och utvecklade träningsformer
▪ Stärka löpningens position inom friidrotten
▪ Stärkt ledarskap i alla delar av organisationen
▪ Blå-gula framgångar - internationellt och lokalt
▪ Stärkt finansiering för att utveckla friidrotten
o Föreslogs att förbud och föreningar funderar och inkommer med synpunkter,
idéer och förslag.
o Gå in på förbundets hemsida och inkom med synpunkter:
https://www.friidrott.se/forbundsinfo/verksinrikt/process_strategi_2025.aspx
• Karin Lundgren sammanfattade, och presenterade, innebörden och det kommande
arbetet inför ny organisation och regionaliseringen inom Svensk Friidrott. (Bifogas)
o Även här rekommenderas att förbund och föreningar funderar och inkommer med
synpunkter och feed-back.
o Det kommer innebära en hel del arbete och förberedelser. Enligt Karin skall SFIF
komma med diverse checklistor och ta initiativ inför genomförandet av olika
aktiviteter.

Diskussion
o Utmaningar
▪ Sågs som en stor utmaning för SFIF att samtidigt driva verksamhet mot nya
strategiska mål, samtidigt som det skall genomföras en regionalisering.
• Konstaterades att det är en utmaning att få ihop!
▪ Ekonomin i den nya regionaliseringen bli en utmaning
▪ Medlemsrekrytering
▪ Kan bli svårt rekrytera förtroendevalda till den nya organisationen
▪ Det blir ett ”långt” distrikt (region)
▪ Finns olika sätt hur det kommande arbetet skall genomföras.
Rekommenderas att de nuvarande distrikten startar upp en samverkan för
att komma överens om organisationen, struktur m m
▪ F n många frågetecken…
o Framgångsfaktorer
▪ Utökat samarbete och samverkan med RF-SISU
▪ Se över IT, och stödsystem för att bättre bidra och stödja föreningarna
Kommenterades dessutom att:
- Denna typ av omorganisation har redan skett inom andra SF. T ex ishockey, gymnastik m fl.
Därifrån finns säkert flera lärdomar att hämta.
- Inom annan typ av förbund har motsvarande regionalisering blivit lyckad, även om det var
en viss övergångsperiod.

IDM-2021
Beslut: Utifrån rådande pandemi och gällande råd och riktlinjer togs enhälligt beslut om att IDM2021 ställs in!

Övrigt
- Föreslogs att SFIF ser över hur årskullen födda 2007 kan "kompenseras" och hur det kan
skapas attraktiva arrangemang då den åldersklassen blivit ”drabbad” av inställda GMtävlingar p g a Coronarestriktioner.
- Föreningar rekommenderades att använda bifogade material som underlag för att diskutera
vidare inom respektive organisationer. Därefter återkoppla med förslag, idéer och
synpunkter till SFIF.
- Den pågående pandemin och de rekommenderade råd och restriktioner diskuterades.
Konstaterades att det blir svårtolkat då Svenska Friidrottsförbundets
råd inte är samstämmiga med RF's och regionens.
- Inspirationsförmiddag 21 november – Två digitala föreläsningar.
Bjud in era föreningars ledare och äldre aktiva!
//Mvh Hallands Friidrottsförbund, genom Jan-Olof Johansson

