Minnesanteckningar från ungdomskonferens 17-18 februari 2017
Plats: Brofästet, Kalmar
Närvarande:
Camilla Rehnlund (CR), Nils-Erik Ekman (NEE), Joakim Kulan (JK), Sibyl Lindgren (SL), Tomas Torell (TT), och
Petra Gustafsson (PG)
VDF: Ulf Persson och Ulrika Hellström Olsson StDF: Careen True, Magdalena Kuhl UDF: Janne Hedström och
Carina Edström GDF: Stefan Petersson, Peter Svärd och Linda Edensand SkDF: Leif Karlsson, Tim Alvesparr och
Gabriella Asthammar SveDF: Krister Nordberg och Lars Dahlberg
Frånvarande: Dalarna och Nedre Norrland.

Konferensen öppnas
Ordförande Camilla Rehnlund hälsade alla välkomna och kort presentation gjordes av alla som
var närvarande.
Idrottsmedelsinfo
RF har gett oss bra respons på vår plan angående juniorer och dess verksamhet.
Lägret har vi genomfört med 7 ideella ledare och 19 aktiva ungdomar. När det gällde RR
tävlingarna som arrangerats tyckte samtliga att det har varit bra och trevliga genomförda.
Idrottslyftsmedel är uppdelat i två påsar. En som utdelas av RF bidrag från den plan SvDF lämnat
in till RF, där föreningen kan ansöka om bidrag detta heter Idrottsmedel.
Den andra påsen är SvDF s utvecklingsmedel för ungdomsidrott som betalas ut till SvDF
kvartalsvis där förbundet gör riktade satsningar.
Vi måste få föreningarna att uppdatera sina mailadresser, annars missar de viktig information
både från SDF och SvDF.
Webcam
Webcam serien är på gång, vi kör en test under våren och kör igång en riktig serie till hösten.
Ett webcam pkt (dator och kamera) kan ansökas via Idrottslyftet. Paket söks av föreningen och
tillhör föreningen. Föreningen kan om de så vill skriva ett kontrakt med juniorspelaren att denna
kan ha materialet hemma.
Lite diskussioner om inte förbundet kunde ta fram ett bra paket som föreningen kan använda.
Joakim Kulan undersöker detta.
Tävlingar
Tanken är att alla RR tävlingar ska vara lika, efter ett färdigt koncept.
Startavgifter, prispengar, spelform, rankingpoäng mm.
Prispengar ej för juniorer men sponsorpriser m.m
Arrangemangsbidrag kan sökas och betalas ut efter tävlingen.
Ansvar/Föreningar
Vem har ansvaret för juniorerna vid tävlingar? Föräldrarna eventuellt ledare från föreningen
som är med.
Men om flera stycken åker till en tävling kan någon i föreningen utses att följa med.
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Om en junior kommer ensam bör arrangören kontakta föräldern.
Vi beslöt att man gör anmälan via förening och vid anmälan berättar man vem som har ansvaret
för ungdomen.
Föreningarna måste vara med aktiva och delaktiga i arrangemang och ungdomarna.
Lägret
Var väldigt trevligt, men Gotland är inte optimalt vid den tiden på året. Vecka 44 kommer att
vara det bästa alternativet. Kom lite olika förslag, SM-helg med fler aktiviteter, lägga mer än
tävling på våra RR. Ungdomskommittén tar till sig alla idéer.
Övriga Ungdomsfrågor
Utbilda ledare för juniorerna/ungdomarna. SISU har bra utbildningar som man kan söka.
Man kan även söka bidrag från kommunerna. Vi behöver bygga verksamheten ur ett
idrottsperspektiv, göra föreningarna mer delaktiga.
Försöka få till en DD-kamp för juniorer, och då kan 2 distrikt samarbeta.
Sammanfattning:
Paket som finns i Idrottsmedel
Webcam
Arrangemangsbidrag både RR DR
Läger
Ledarsatsningar
Föreningsprojekt
Utvecklingsprojekt som förbundet har
Nationellt läger
Konferenser
Framtagning av ledarutbildningar
Kartläggning
Vid behov stöd till SDF vid lokalanpassning

Hos SISU kan man också söka pengar för olika aktiviteter
Camilla tackade och förklarade konferensen för avslutad
Nu blir det SM för juniorer/ungdomar
Vid pennan:

Justeras:

Sibyl Lindgren

Camilla Rehnlund
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