RF-SISU Småland 4/2021
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
RF-SISU Småland måndagen 28 april 2021, via Teams
Närvarande:

Återbud:

Roger Ödebrink, ordförande
Agneta Jäverskog
Gunnar Bergman
Thomas Bohlin
Marie Hedberg
Ann-Louis Kanth Eriksson
Thomas Olsson
Jan Stemberger
Agneta Hallberg-Hansson

Dessutom närvar:

Rickard Strandberg, tjänsteperson

Vid protokollet:

Rickard Strandberg

§ 34
Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink.

Inledning

§ 35
Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes.

Dagordning

§ 36
Föregående mötesprotokoll från 2021-03-03 lades med godkännande till
handlingarna.

Föregående
protokoll

§ 37
Rickard Strandberg föredrog ekonomisk rapport per 2021-03-31 (bilaga 1 till
originalprotokoll).

Ekonomi

Styrelsen noterade rapporten.
§ 38
Styrelsen har tagit del av Anvisningar för folkbildningsverksamheten samt Resurs-PM RF- Anvisningar
SISU Småland 2021. Rickard Strandberg föredrog hur vi arbetar med utvärdering –
och Resurs
uppföljning av verksamhet och ekonomi.
PM
Styrelsen beslutade godkänna rapporten.
§ 39
Handlingar presenterades som beskriver planering av kommunbesök för 2021, där
ambitionen är att styrelseledamöter medverkar. Ann Bergsten koordinerar arbetet
inför respektive besök. Målet är att träffa tjänstepersoner och nämnd vart annat år,
förutom Jönköping, Kalmar och Växjö som vi träffar årligen.

Kommunbesök 2021

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.
§ 40
Presenterades förslag på en referensgrupp med representanter från SDF. Syftet med
gruppen är att vara ”bollplank” till såväl styrelse som ledning i verksamhets – och
ekonomiska frågor. Ambitionen är 2-3 träffar/år, såväl digitalt som fysiskt.

Referensgrupp
SDF/RF-SISU
Småland

Styrelsen beslutade uppdra till distriktsidrottschef att tillsammans med kollegor jobba
vidare enligt förslaget samt återkoppla gruppens sammansättning vid styrelsemötet i juni.
§ 41
Sekreterarens rapport
Är ännu inte uppdaterad för kvartal 1, men kommer vara det tills styrelsemötet i juni.

Rapporter

Jönköpings Folkrörelsearkivs årsmöte
Gunnar Bergman kommer att delta vid årsmötet för Jönköpings länsfolkrörelsearkiv 202105-17, samt föreslås vara mötesordförande vid Smålands Idrottshistoriska sällskaps
årsmöte 2021-05-29.
Jan Stemberger närvarade vid årsmötet för Kronobergs länsbildningsförbunds årsmöte,
tillsammans med Anna-Lena Aronsson och Anneli Bengtsson 2021-04-14.
Ann-Louis Kanth Eriksson rapporterade om förestående distriktsindelning för handbollen,
där Smålands Handbollförbunds föreningar får ny regional tillhörighet inomtre andra
förbund.
Marie Hedberg rapporterade om ett första planeringsmöte gällande idrottsforum Växjö i
oktober har genomförts tillsammans med representanter från Växjö Kommun.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§ 42
Diskuterades utdrag ur belastningsregister för personal samt styrelse.
Styrelsen beslutade att register ska uppvisas i samband med nyanställningar samt att
personal och förtroendevalda uppvisar vartannat år, med start 2021.
Rickard Strandberg informerade om att verksamhetsberättelse 2020 nu är helt klar och
att den finns tillgänglig i teams samt skickas per post till styrelsen när den kommer i tryckt
form.
Styrelsen beslutade godkänna rapporten.
Marie Hedberg berättade om Linnèuniversitetets planer på en enkät till tränare inom de
småländska föreningarna med fokus på effekterna av de restriktioner som med anledning
av Covid 19, hur man upplevt stödet för att hantera situationen, vilka behov man ser för

Övriga frågor

att behålla aktiva med mera. Universitetet vill samverka med RF-SISU Småland samt
kommuner och tidsplanen är att enkäten ska skickas ut innan sommaren.
Styrelsen ställde sig mycket positiva till förslaget och beslutade att samverka med
Linnèuniversitetet.
En debattartikel kommer att skickas ut till småländsk media, kommuner och regioner
gällande pandemins negativa påverkan på idrotten.
§ 43
Nästa sammanträde är måndag 2021-06-07, kl. 18:00, via teams.
§ xx
Avslutades sammanträdet 19:10 av Roger Ödebrink.
Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg
Distriktsidrottschef

Roger Ödebrink
Ordförande

Nästa sammanträde
Avslutning

