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Anslutet till RF

UUK protokoll 2021-08-25
Skypemöte
Närvarande: Jonas P, Karolina I, Ulf N, Hans C, Karin J, Jesper A
Mötets öppnande
§1. JP hälsar alla välkomna.
Projektstöd SF skolsamverkan
§2. Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga SF
möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och
idrott. Vi vill ansöka om stöd inom området ”Startpaket”: Material som skolor
och idrottsföreningar kan använda för sig och i samverkan. Startpaket beställs
och distribueras genom SF men presenteras på den gemensamma sidan hos RF.
Jonas kollar med Mats Hamberg hur vi går vidare. Ansökan ska vara inskickad
till RF senast 15 september.
Idrott för äldre (65+)
§3. Hovmantorp har skickat in en ansökan och de uppfyller de flesta kriterierna
för grundstödet. De behöver dock komplettera sin ansökan för att vi ska kunna
godkänna den.
Utbildningar
§4. Domar- och sekretariatsutbildning. Nya förslag på datum är den 9/10 eller
30/10. Jonas kontaktar Peter Dahlman.
Ungdomsläger
§5. Lina och David är ej närvarande på mötet, vi har inte fått någon uppdatering
om planering av ungdomsläger.
Kontakt med media
§6. 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.
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Arbetsresa Helsingborg
§7. Den 23-24 oktober anordnar förbundet en arbetsresa där representanter från
föreningar, distrikt och förbund samlas och diskuterar utveckling mm. Alla
funderar till nästa möte på vad vi vill informera om eller lyfta där.
Avslut
§8. Nästa möte den 22 september kl.20:00 via Skype. Mötet avslutas.

Vid protokollet
Karolina Ivarsson

