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UUK protokoll 2021-07-19
Skypemöte
Närvarande: Jonas P, Karolina I, Ulf N, Karin J, Jesper A, David F
Mötets öppnande
§1. JP hälsar alla välkomna.
Idrott för äldre (65+)
§2. En ansökan om stöd för 65+ verksamhet från Löftadalen har kommit in.
UUK beslutar att ge Löftadalen 5000 kr i verksamhetsstöd då de uppfyller
kriterierna för maximalt stöd.
Närmare hösten ser vi över möjligheten att erbjuda andra aktiviteter eller fördela
pengarna till 65+-verksamheter.
Utbildningar
§3. Det blir ingen digital domar- & sekretariatsutbildning den 24 juli. Jonas
pratar med Peter om ett nytt datum, eventuellt går det att köra en fysisk träff, om
Corona-restriktionerna tillåter. I samråd med ungdomsrepresentanterna skulle
den praktiska delen av utbildningen kunna genomföras på ett ungdomsläger.
Jonas och Ulf jobbar vidare med underlag till grundtränarutbildningen. Inget
svar på om det går att utföra digital utbildning, fysiska träffar är dock att föredra
då det ingår praktiska moment.
Ungdomsläger
§4. Lina och David ser över möjligheten att anordna ett ungdomsläger i år
utefter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Utveckling/breddning av sporten
§5. Karin lägger fram förslaget att vi ska kontakta olika lärarutbildningar för att
se om intresse finns att lägga in dragkamp i någon av deras kurser. Vi tycker det
är en bra idé och börjar med att kontakta de vi har i vårt respektive närområde.
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Kontakt med media
§6. Karin ställer frågan om vi har någon kontakt med t ex. SVT eller TV4 och
det är i så fall Anders A som har det. Karin och Jesper kollar vidare på hur vi
kan bli aktiva på Youtube, exempelvis utmana idrottare eller andra personer som
redan har kanaler. I syfte att synas mer där ungdomar kan upptäcka dragkampen.
Avslut
§7. Nästa möte den 16 augusti klockan 19:30 via Skype. Mötet avslutas.

Vid protokollet
Karolina Ivarsson

