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Anslutet till RF

UUK protokoll 2020-07-22
Närvarande: Jonas P, Ulf N, Jesper A, Karolina I, Lina LO.
Mötets öppnande
§1. JP hälsar alla välkomna.
Domar- och sekretariatsutbildning
§2. Ett kurstillfälle i Simlångsdalen för Södra och Västra distrikten. Preliminärt
den 5 september. Ett kurstillfälle i Enköping för Norra och Östra distrikten.
Preliminärt den 12 september.
KI dubbelkollar att datumet funkar och bokar lokal i Enköping. JP kollar med
Stefan Klinthäll och Peter Dahlman om de kan hålla i domarutbildningen på
respektive tillfälle.
Upplägget blir teori på förmiddag och praktik på eftermiddagen då vi anordnar
en mindre tävling med exempelvis 500kg klass. Förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika skall ingå för deltagare och utbildare. Vi bör skicka ut inbjudan
senast 1 augusti, förslag skickas via mejl.
Budget
§3. Årets budget har reviderats och det innebär en del förändringar för UUK:s
del i budgeten. Nuvarande budget kan sammanfattas såhär:
Intäkter: 5000:- (2019 = 2500kr)
Kostnader: -58 000:- (2019 = -37 324,5kr)
Totalt: -53 000:- (2019 = -34 824,5 kr budgeterat med – 40 000 kr)
KI vidarebefordrar mejl från Daniel Fornstedt i styrelsen till alla i UUK.
Ungdomsläger
§4. Vi diskuterar möjligheten att anordna ett ungdomsläger i höst.
Riskbedömning bör göras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. KI,
JA, LLO och DF får i uppgift att prata ihop sig och komma med ett förslag
senast nästa möte.
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Sociala medier/marknadsföring
§5. SPARKS har hört av sig igen och de jobbar med att skapa en sorts trekamp
med olika idrotter/föreningar/förbund i höst. De återkommer med info så får vi
ta ställning till om det kan vara något för oss.
Diskussion kring våra sociala medier och hur vi kan synas mer. Ett förslag är att
be föreningarna filma korta klipp när de tränar eller har prova-på aktiviteter,
gärna med ungdomar. De skickar in dessa klipp till oss och KI lägger ut på
sociala medier med stöttning av JA. KI får i uppgift att skriva ihop ett utskick till
föreningarna.
Avslut
§6. JP återkommer med kallelse till nästa möte. Mötet avslutas.
Vid protokollet
Karolina Ivarsson

