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PROTOKOLL TEAMSMÖTE UK 5/2021 

 

Sammanträdesdata 

 

Tid Torsdagen den 27 juli 2021 kl. 13.00-ca 15.00 

 

 

Kallade Håkan Olsson, sammankallande 

Henrik Esting, samordnare utbildning 

Jenny Westerin, koordinator utbildning 

Thomas Avelin. (meddelat förhinder) 

 

    

  

 

46  MÖTETS ÖPPNANDE     

  

 Håkan hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

   

47 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING   

 

Dagordningen godkändes efter att punkt 50 funktionärslicenser 

utgår och tas bort. Ny punkt 50 blir utbildning av funktionärer. 

 

48  FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4/2021  

 

  Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna. 

 

49  EKONOMI 

 

  Ekonomin är oförändrad sedan senaste mötet. 

 

50 UTBILDNING AV FUNKTIONÄRER  
 

Strukturförändring utbildning 

UK har fått in svar från distrikt och sektioner gällande det förslag 

om strukturförändring som UK föreslagit. UK beslutar att dela upp 

förslaget i två delar. Och som första fas kommer UK föreslå till 

styrelsen de delar där samsyn råder. 

UK kommer bjuda in distrikt och sektioner till träff via Teams för 

att diskutera de punkter där samsyn ej råder. 
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51 UTBILDARUTBILDNING 

 

Henrik har undersökt möjligheten till att kunna köpa in en 

utbildning för utbildare gällande att arbeta i digitala miljöer. 

Henrik har funnit en utbildning, dock ej genom SISU. Kontakt är 

tagen och förhoppningen är att en utbildning för utbildare ska 

kunna ske under hösten. 

 

52 UTBILDNINGSKONFERENS 

 

  Jenny skickar ut en påminnelse i augusti gällande konferensen. 

 

53 BÅTSPORT 

  

Håkan har haft kontakt med båtsport och fått ett namn på en 

person som kan och vill arbeta med utbildningsfrågor. Personen är 

kontaktad och har tackat ja till uppdraget. Kontaktperson för 

utbildningsfrågor gällande båtsport blir Pernilla Ingvarsson. 

Henrik tar kontakt med Pernilla. 

 

54 RIG 

 

Arbetet pågår och det planeras för en fysisk träff i början på 

september. 

 

55 DF-BIDRAG/VERKSAMHETSBIDRAG 

 

Henrik kontaktar RF-SISU gällande hur verksamhetsbidragen 

påverkas av föreslagen strukturförändring. 

 

56 ÖVRIGA FRÅGOR 

   

  Inga övriga frågor. 

 

57 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING   

 

  Nästa möte är den 6:e september kl. 13.00 via teams. 

    

 

 

 

Vid pennan    Justeras 

     

Jenny Westerin   Godkänds via mail 2021-07-30 

Koordinator utbildning   Håkan Olsson  

Sammankallande 

   


