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Hur ser ni på förslaget till ny inriktning? 

• Digitala träffar, många fler kan vara med. 
• Tematräffar, tydlig agenda. (ev. idrottsteman) 
• Uppdaterad sändlista 
• Involvera fler SDF 
• Bra spridning med representation från SDF 
• Alla ska känna sig delaktiga 
• Förberedda möten med utsänd agenda i förtid 
• Finns behov av dessa möten? 
• Ca 2 per år 
• Vid behov 
• Byt namnet till ”Referensgrupp” 

 
 
Vilka målgrupper skall prioriteras? 

• Föreningsrepresentanter med gräsrotsperspektiv.  
• Få till föryngring, eller större blandning av åldrar  
• Viktig målgrupp personer med funktionsnedsättning. Inte bara paraidrottare.  
• Hitta balans på vilka som är med, inte bara samma inte heller nya personer varje möte utan 

balans 
• Öppet forum 
• Rätt personer utifrån tema 
• Tydligare inbjudan ger uppslutning 
• Kommunal representation 
• Politiker 
• Högskolor/ lärosäten 

 
 
Hur skall vi synka med SDF-samverkan? 

• Informera tidigt, fasta datum 
• Behöver inte fungera på samma sätt i alla delregionala områden. 
• Kan stimulera gräsrötterna genom att fler blir involverade 

 
 
 
Mötesinflation? Behöver vi verkligen bestämma hur många möten vi ska ha? Kan man istället kalla 
vid behov? När man så att säga känner ”ett behov av att lägga örat mot rälsen”.  
Dessutom skiljer sig behoven mellan landsbygd och stad. Viktigt att det perspektivet följer med hela 
vägen. 
En uppmaning som kanske inte har så mycket med råden att göra – förenkla! Undvik formalisering 
och byråkrati så långt det går i kontakten och kommunikationen med föreningarna.  
 
Byt namnet på dessa träffar från delregionala idrottsråd till referensgrupper – var ett medskick. 
Tydligt vad träffen ska handla om och vad innehållet ska användas till. Folk vill inte vara med på 
träffar med otydligt syfte och vad nyttan är. SDF-personer är också oftast ideella med ont om tid. 
Viktigt att de som är med på såna här träffar är väl förankrade i myllan.  
 


