RF-SISU Småland 7/2021
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
RF-SISU Småland, Scandic Växjö, måndag 1 november
2021.
Närvarande:

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

Anmält förhinder: Thomas Bohlin
Dessutom närvarade: Rickard Strandberg, tjänsteman
Kerstin Hultqvist, valberedningen
Patrik Eklund, valberedningen
Vid protokollet:

Rickard Strandberg

§ 72
Öppnades sammanträdet öppnas av ordförande Roger Ödebrink.

Inledning

§ 73
Uppdragslistan genomgicks, punkterna flyttades över till styrelsemöte 202112-09.

Uppdragslistan

§ 74
Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes.

Dagordning

§ 75
Föregående protokoll:
Styrelsen beslutade godkänna protokoll från 2021-09-18.

Föregående
protokoll

§ 76

Statsbidrag 2021
Ekonomisk
Rickard Strandberg föredrog preliminärt besked angående statsbidrag för perioden
rapport
2022-2023 avseende organisationsstöd, verksamhetsstöd (strategi 2025, rörelsesatsning,
inkludering-etablering, inkludering-idrottssvaga områden, Folkbildning SISU, Svenska dag
1, projektstöd IF barn och ungdom samt projektstöd IF anläggning).
Beslutade styrelsen godkänna rapporten, (bilaga 1 till originalprotokoll).

Förslag till budget 2022 kommer beslutas vid styrelsemöte 2022-01-24.
§ 77
Marie Hedberg föredrog utkast på en forskningsrapport ”effekter av corona på
idrotten i Småland” som baseras på vad 538 småländska föreningsledare svarat på
gällande återstartsarbete av föreningsverksamheten efter pandemin. Målgruppen var
tränare. Det var en stor spridning från olika idrotter med en majoritet av svar från
fotbollsföreningar. En samlad rapport kommer kompletteras med en rapport specifikt
för Jönköpings kommun, Kalmar kommun samt Växjö kommun.
Följande frågeställningar/områden berörs i rapporten:
• Hur har det sett ut under corona?
• Hur har man uppfattat informationen och stödet under corona (förening,
kommun, RF-SISU Småland, Special – och specialidrottsdistriktsförbund)
• De mest betydelsefulla upplevelserna under pandemin
• Brister och styrkor att förmedla om hanteringen av pandemin
• Åtgärder för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas
• Slutsatser
De mest betydelsefulla upplevelserna under pandemin:
• Betydelsen av tävlingsmomentet som en del av verksamheten
• Idrotten behöver bestå av flera olika aktiviteter
• Den mångfacetterade betydelsen av idrottslig verksamhet
• Idrotten som samhällsaktör
Exempel på konsekvenser (brister och styrkor) av pandemin
• Tappat aktiva och ledare
• Tappat kontakt med föräldrar
• Nya sätt att träna och tävla på
• Nya mötesformer
• Nya sätt att kommunicera
• Stärkt gemenskapen och ansvarstagande, ” gör det bästa av situationen”
Behov för att fortsätta utvecklas:
• Normal tävlingsverksamhet, Svensk idrott 2.0
• Homogena och lagom stora grupper
• Bra träningstider
• Bättre lokaltillgång (fler hallar och mer ändamålsenliga)
• Öka och värdera engagemanget – skapa aktiviteter för ideella
• Fler ledare
• Rekrytering av spelare/aktiva
• Bra ekonomiskt stöd
• Ledar-och tränarutbildning
• Mångfacetterade aktiviteter för aktiva, ex cuper som bidrar till det sociala.
• Marknadsföring
• Det ideella engagemanget behöver komma tillbaka

Återstart av
verksamhet
efter pademin

•
•

Digitalt stöd
Fysiska träffar-sociala behovet tillfredsställas

Några av slutsatserna
• tillhandahålla allt som bör ingå i en idrottslig verksamhet (Idrotten Vill)
• Idrottens kärnverksamhet har betydelse för samhället
Reflektion och diskussion vidtog där styrelsen konstaterar att undersökningen är mycket
intressant och riktade ett stort tack till Marie Hedberg för föredragningen samt arbetet
med rapporten (bilaga 2 till originalprotokoll).
Rapporten i sin helhet beräknas vara klar under november
§ 78

Idrottsforum
Rapporterades från mycket lyckade idrottsforum i såväl Kalmar (2021-10-28) som Växjö
(2021-10-28). Bra dialoger med politiker och föreningsföreträdare, cirka 70 deltagare på
båda forumen samt, ett mycket bra samarbete med såväl Kalmar – som Växjö kommun.

Intressepolitik

Kommunbesök
Kommunbesök har genomförts i Jönköping, Vetlanda, Ljungby, Eksjö, Västervik samt
Markaryd.
Påverkansplan 2022
Rickard Strandberg och Joakim Walltegen kommer presentera förslag gällande
påverkansplan 2022 vid kommande styrelsemöte 2021-12-09
Besök av Björn Eriksson, landshövdingar 2021-11-03--04
RF/SISU:s ordförande Björn Eriksson besöker Småland 2021-11-03--04 för att tillsammans
med oss besöka landshövdingar i Kalmar och Kronoberg, Nybro och Växjö kommuner
samt olika föreningsföreträdare.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§79
Översyn av
Rickard Strandberg föredrog pågående översyn av SDF-bidrag. En enkät kommer att
skickas ut till SDF där de får svara på en enkät gällande framtida SDF-bidrags samt service. kriterier för
SDF-bidrag
Ett slutförslag kommer föreslås för styrelsen senast juni 2022, för att kunna verkställas
inför verksamhetsåret 2023.
Styrelsen beslutade godkänna rapporten samt beslutade att SDF-bidrag och framtida
service blir föremål för diskussion/process i samband med distriktsidrottsmötet 2022-0409.
§ 80
Rickard Strandberg rapporterade om extra SDF-bidrag från Region Kronoberg, dialoger

Rapporter

med Sparbanksstiftelsen Alfa samt Sparbanksstiftelsen Kronan, gemensam översyn inom
RF-SISU gällande förmåner & policy samt planering av personaldagar tillsammans med
styrelsen 2021-12-09--10 i Vrigstad.
Roger Ödebrink rapporterade från Golfting 2021-11- som genomfördes på Ekerum, Öland
med cirka 25 golfklubbar representerade.
Jan Stemberger rapporterade från ”Landsbygdens kugghjul ” , en tillställning hos
länsstyrelsen där MK Tranan mottog pris som årets landsbygdsförening i Kronoberg 202110-20.
Thomas Olsson deltog vid invigning av ridhus, Tryggestad, Öland 2021-10-01.
Gunnar Bergman medverkade vid invigning av Junior SM i konstsim i Jönköping 2021-1023.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§ 81
RF-SISU Smålands högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld
Styrelsen beslutade att tillstyrka nedan nämnda ledare förtjänsttecken i guld
som delas ut i samband med distriktsidrottsmötet 2022-04-09:
Magnus Nilsson Huskvarna Innebandyklubb
Urban Petersson, Persnäs AIF
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

§ 82

Förtjänsttecken i guld

Övriga frågor

§ 83
2021-12-09 kl 16:30 på Vrigstad Wärdshus, i samband med Personaldagar.
Första mötet 2022 blir 2022-01-24 januari kl 17:30 i Växjö.
§ 84
Avslutades sammanträdet kl 20:15 av Roger Ödebrink.
Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg

Roger Ödebrink

Nästa
styrelsesammanträde
Avslutning

