RF-SISU Småland 5/2021
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
RF-SISU Småland via Teams, måndag 7 juni 2021.
Närvarande:

Roger Ödebrink, ordf.
Agneta Jäverskog
Gunnar Bergman
Thomas Bolin
Marie Hedberg
Ann-Louis Kanth Ericsson
Thomas Olsson
Jan Stemberger

Anmält förhinder: Agneta Hallberg-Hansson
Dessutom närvar: Rickard Strandberg, tjänsteman
Vid protokollet:

Rickard Strandberg

§ 45
Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink. Han hälsade alla välkomna,
Inledning
samt gratulerade Marie Hedberg, som i samband med Riksidrottsmötet 2021-05-28—30,
valdes in som ledamot i Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen.
§ 46
Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes.
§ 47
Styrelsen beslutade godkänna protokoll från 2021-04-28.
§ 48

Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport per 2021-05-31 är ännu inte klar, kommer läggas ut i Teams under
vecka 24 och får följas upp vid nästkommande styrelsemöte.

Dagordning
Föregående
Protokoll
Ekonomisk
rapport

Beslutade styrelsen godkänna rapporten.
§ 49
RiksidrottsFöredrogs – och diskuterades beslut som togs vid Riksidrottsmötet 2021-05-28--30, som mötet 2021
genomfördes digitalt. Ordförande Roger Ödebrink, vice ordförande Agneta Jäverskog
samt Distriktsidrottschef Rickard Strandberg följde mötet tillsammans från Vrigstad
Wärdshus.
Beslut fattades bland annat gällande Strategisk plan 2022-2025, Verksamhetsinriktning
med ekonomiska planer för 2022-2023, Idrottspolitisk valoffensiv inför valet 2022,

Översyn av LOK-stöd, översyn av stadgar, idrottsövergripande elitidrottsprogram, stärkt
stöd till SF samt fördelningsprinciper SF stöd ( 0% tak).
Beslutades även om RF-SISU distriktens uppdrag och arbetssätt (basuppgifter samt
samverkansmode) samt om en kommande distriktsöversyn som ska presenteras vid RIM
2023.
Rickard Strandberg föredrog ledningsgruppens påbörjade analysarbete gällande
verksamhet och organisation med anledning av de olika besluten.
Styrelsen godkände rapporterna samt beslutade om att fortsätta arbetet tillsammans
med ledningsgruppen vid konferens 2021-09-16—19.
§ 50
Marie Hedberg föredrog arbetet med enkät där målgruppen är ledare/tränare i våra
småländska föreningar. Linnèuniversitetet tillsammans med RF-SISU Småland samt
kommunerna Jönköping, Kalmar och Växjö samverkar kring detta. Enkäten skickas till
föreningar under juni. Preliminärt är rapporten klar i slutet av augusti och kan
förhoppningsvis, bland annat, presenteras vid vår digitala träff med SDF 2021-09-14.
Förhoppningen är att svaren ger såväl RF-SISU Småland som kommunerna vägledning i
vårt stödarbete vid återstart av verksamhet.

Återstart av
verksamhet
efter pandemin

Rickard Strandberg informerade om att respektive SF nu arbetar med återstartsplaner
för respektive idrott under juni, samt att medel för detta arbete ska kanaliseras till IF via
SF, utifrån principer som Riksidrottsstyrelsen fastställt.
Hos oss har verksamhetschefer och idrottskonsulenter processer igång kring detta. En
centralt initierad kommunikativ kampanj planeras med start i augusti. Arbetet med att
stödja såväl SDF som föreningar kommer självklart ha högsta prioritet en lång tid
framöver.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna.
§ 51
Thomas Olsson och Agneta Jäverskog rapporterade från vårens kommunbesök (digitala) Intressepolitik
med såväl förtroendevalda som tjänstepersoner i kommunerna Hultsfred, Högsby och
Vimmerby. Samtliga kommunbesök var mycket givande och bra.
Styrelsen beslutade godkänna rapporterna samt beslutade uppdra till Rickard
Strandberg och Ann Bergsten att återkomma med en samlad lista på kommuner och
datum som är aktuella för hösten, så att styrelsen kan fördela uppdragen mellan sig.
§ 52
Rickard Strandberg redogjorde för arbetsgruppens arbete hittills, bland annat
inhämtandet av kriterier från andra distrikt, analys mm.
Arbetsgruppen förslår att tidsplanen justeras så att ett eventuellt införande av nya

Översyn av
kriterier för
SDF-bidrag

kriterier sker först inför 2023, med anledning av återstartsarbete efter pandemin för
SDF, beslut fattade vid Riksidrottsmötet som får konsekvenser även för RF-SISU Småland
samt, att vi inte minst, ger oss tid att förankra och involvera SDF i arbetet.
Styrelsen beslutade om att godkänna förslaget, det vill säga att arbetet ska vara klart
inför fördelning av SDF bidrag för verksamhetsåret 2023.
§ 53
Styrelsen beslutade att distriktsidrottsmötet 2022 genomförs lördagen 2022-04-09,
preliminärt i Växjö.
§ 54

Rickard Strandberg rapporterade om:
Referensgrupp med representanter från SDF,
Arbetet med återrapportering extra SDF-bidrag från Region Kronoberg,
Återrapportering verksamhet 2020 till Region Kalmar,
Datum för digitalt möte med SDF i 2021-09-14,
Medlemskap i idèburna nätverket i Kalmar län,
Utdelning av nål till RF:s guldmedaljörer i samverkan med Smålands FF samt,
Arbetsläget gällande Idrottsforum Kalmar 2021-10-20 samt, i Växjö 2021-10-28.

Datum för
distriktsidrottmötet
2022
Rapport

Styrelsen godkände rapporterna.
Inga övriga frågor på dagordningen

§ 55

§ 56
Styrelse – och ledningsgruppen har i sin mötesplan en konferens inbokad 2021-09-16—
19 i Stockholm.

Övriga frågor
Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade att istället för Stockholm förlägga konferensen i Växjö med start
torsdag 2021-09-16 kl. 17:00 och avslut vid lunch söndag 2021-09-19.
I samband med konferensen genomförs ett styrelsemöte. Presidiet kan komma att kalla
till ett möte innan septemberkonferensen om behov uppstår.
§ 57
Avslutades sammanträdet 19:40 av Roger Ödebrink.
Vid protokollet:

Justeras:

Rickard Strandberg

Roger Ödebrink

Avslutning

