Anteckningar
regional verksamhetskonferens lördag 9 april 2011, 10.00-16.00
Hotel Terraza, Stora Torget 1, Ljungby
deltagare
Blekinge
Skåne
”
”
Småland
”
”
”
”
”
Självklart!
”
”
”
Badminton Sweden
”
inbjuden

Christer Håkansson
Kenneth Nordh
Margit Borg-Hasselblad
Jan-Olov Jacobsson
Magnus Flink
Mia Runesson
Mikael Karlsson
Bo-Göran Luttrén
Carl Enström
Peter Sidvall
Eric Fransson
Oscar Fahlström
Kristina Fredlund
Maria Nilsson
Bengt Johansson
Jan Åhrberg
Mats Tibbelin

Badminton Sweden styrelsen

Styrelsen, vice ordförande
kansliet

rapport från DTL-konferensen 2-3 april
Mats Tibbelin var inbjuden för att informera om bakgrund, dagsläge och framtid för det nya
tävlingsadministrations systemet Tournament Planner (TP).
Genomgången följdes av en frågestund och Mats fick ett antal frågor, synpunkter och önskemål att ta
med sig för den fortsatta utvecklingen och anpassningen till svensk badmintons tävlingsverksamhet.

rekrytering, projekt Självklart!
ett ledarrekryteringsprojekt för, av och med den Unga Generationen och arbetsmetoden är nätverk och
mötesplatser.
Den regionala ledningsgruppen för region Syd, Blekinge, Skåne, Småland består av:
eric.fransson@gmail.com
Eric Fransson
Samordnare samt Blekinge
kristinafredlund@hotmail.com
Kristina Fredlund
Blekinge, Skåne
maria_hbk@yahoo.se
Maria Nilsson
Skåne
oscar.fahlstrom@hotmail.com
Oscar Fahlström
Småland
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Konferensens prioritering av verksamhetsområden för samarbetet inom region Syd
 Föreningssamarbete
 Föreningsutveckling
 Utbildning
 Kommunikation
(hemsida, facebook, ”nyckelpersoner”)
 Läger
 En-dagars läger / träff
 Rekrytering
Prioritering av punkterna Utbildning och Kommunikation

Verksamhetsidé
Ledningsgruppen för Självklart! region Syd, Eric, Kristina, Maria och Oscar gav konferensen en tydlig
beskrivning av verksamhetsidén och hur man arbetar, genom bilden

Projekt Självklart! startade med en central rikstäckande konferens januari 2010 och ledningsgruppen
informerade om vad som hittills hänt i region Syd och konstaterade att idag ingår 35 medlemmar i
nätverket och ytterligare 15-16 har anmält att man vill vara med. Sammanlagt 50 medlemmar just nu
från de tre distrikten.
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Förutsättningar för samarbete finns
Vad kan verksamheten bidra med?
 Integrera Självklart! i verksamheten styrelse
 Info, kontakt, nätverk
 Support
 Ge utrymme
 Lyssna / lyhörda
 Finansiering
 Agera bollplank
 Erfarenheter


Verksamheten





Unga Ledare

Nätverk / kontakter
Ekonomiska förutsättningar – insats 10.000:Inflytande distriktsstyrelsen – suppleant i styrelsen
Engagemang

Unga Ledare







Vad kan Unga Ledare bidra med?
 Tid
 Nytänkande
 Framåtanda
 Kommunikation med ungdom
 Närhet till ungdom
 Entusiasm
 Verksamma i distrikt
 ”hänga med” i samhällsutvecklingen
 Idoler
 Rekryteringsbas

Verksamheten

Ledare / Nyrekrytering
Nytänkande
Utbilda ledare
Engagemang
Föreningsutveckling
Distriktsutveckling

Hur samarbetar vi?
 Lyssna, stödjande miljö
 Delta på möten
 Föreningsbesök
 Dialog
 Nulägesanalys
Konferensen uttalar
att Blekinge, Skåne och Småland inbjuder representanten från ledningsgruppen region Syd till distriktets
nästa styrelsesammanträde
att Blekinge, Skåne och Småland skall arbeta för att Självklart!-representant knyts till/adjungeras till
distriktets styrelse
att Blekinge, Skåne och Småland ställer sig positiva till ekonomiskt bidrag för den fortsatta utvecklingen
av projektet Självklart! region Syd
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Svenska Badmintonförbundet firar 75-års Jubileum kalenderåret 2011
Under Jubileumsåret har aklla föreningar möjlighet att söka bidrag för Jubileumsaktivitet och vad det
innebär, se hemsidan www.badminton.nu / 75-års Jubileum /Jubileumsaktiviteter, och där kan du läsa:
”Jubileumsaktiviteter
Rubriken för Svenska Badmintonförbundets 75-års Jubileum 2011 är tillbaka till framtiden.
Alla föreningar erbjuds att söka bidrag för Jubileumsaktiviteter 2011 under rubriken tillbaka till
framtiden.
Det skall tolkas så att förbundet under jubileumsåret 2011 fokuserar på ledarrekrytering och aktivering
av den Unga generationen. Med den Unga generationen menar vi åldrarna 16-25 år.
Föreningen är välkommen att söka bidrag för aktiviteter i föreningen som syftar till rekrytering och/eller
aktivering av den Unga generationen.
Det gäller både aktivitetsledare; tränare, domare, coacher … och organisationsledare; styrelse- /
kommitté- / projektarbete-arbete…
Det är helt upp till föreningens kreativitet att hitta projekt som kan rymmas inom syftet och det är öppet
för att samarbeta med andra badmintonföreningar.
Här hittar du ansökningsblanketten
Ansökan behandlas inom 10 dagar efter att förbundet erhållit den.
Alla projekt kommer att presenteras kontinuerligt hemsida under hela 2011 och skall kunna fungera
som en idébank för alla föreningar.
Kontaktperson i detta ärende är Jan Åhrberg, jan.ahrberg@badminton.nu 0705 74 82 40 ”

Konferensen avrundades med att vid eftermiddagskaffet avnjuta en Jubileumstårtbit som belöning för
en konstruktiv konferens.

Vid anteckningarna
Jan Åhrberg 0705 748240
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