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PROTOKOLL TEAMSMÖTE UK 6/2021 

 

Sammanträdesdata 

 

Tid Måndagen den 6 sept kl: 13.00-15.00 

 

 

Kallade Håkan Olsson, sammankallande 

  Thomas Avelin  

Henrik Esting, samordnare utbildning 

Jenny Westerin, koordinator utbildning 

    

  

 

58  MÖTETS ÖPPNANDE   

   

 Mötet öppnas och Håkan hälsar alla välkomna. 

 

59 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  

  

  Dagordningen godkändes 

 

60 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 5/2021 

  

Föregående protokoll gicks igenom och lades sedan till 

handlingarna. 

 

61  EKONOMI 

 

  Ekonomin är oförändrad sedan senaste mötet. 

  Budgetarbetet samt verksamhetsplan är klar och inskickad. 

 

62 FUNKTIONÄRSLICENSER 

   

Beslut finns från styrelsen att från den 1 januari år 2022 ska inga 

licensbrickor skrivas ut. De ska endast finnas digitalt och för egen 

utskrift. Jenny och Henrik stämmer av med Anders Tibbling om 

hur arbetet går. Utbildningskommittén vill att information gällande 

detta kommer ut i god tid.  

 

63 UTBILDNING AV FUNKTIONÄRER 

   

Strukturförändring utbildning 

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

att diskutera de punkter där samsyn ej råder. Detta kommer att ske  



  

     

2(2) 

 

under hösten då det är klargjort hur bidrag kan fördelas utan 

geografisk anknytning till utbildning. 

 

64 UTBILDARUTBILDNING 

 

Henrik har undersökt möjlighet till utbildning för utbildare. 

Fredrik Bauer kommer att hålla i denna utbildning. Utbildningen 

består av två delar och sker den 26:e oktober samt 24:e november. 

Målgruppen är utbildare på distrikt och sektionsnivå. 

       

 

65 UTBILDNINGSKONFERENS 

 

Utbildningskonferensen äger rum i oktober och det är 18 personer 

anmälda. Preliminär agenda till konferensen avhandlades. 

Agendan kommer gå med i utskicket/kallelsen till de som är 

anmälda. 

 

66 BÅTSPORT 

 

Henrik och Jenny kommer att ha möte med Jamie 8/9 för att titta 

på hur vi går vidare samt undersöka om båtsporten har möjlighet 

att vara representerade på utbildningskonferensen. 

 

67 RIG 

 

Arbetet fortskrider enligt plan efter möte förra veckan. De flesta 

delar ligger nu hos Sävsjö kommun. 

Nästa steg för Svemo är att vara behjälpliga med utskicket till de 

medlemmar som ingår i målgruppen för att söka. 

 

68 DF-UTBILDNINGSBIDRAG 

 

Henrik kommer ha möte med RF-SISU i närtid för att klargöra hur 

fördelningsmodellen ser ut när utbildningar inte längre har samma 

typ av geografisk anknytning. 

   

69 PRAKTISKA MERITER VID LICENSTAGNING 

 

Praktiska meriter kommer i framtiden att dokumenteras i våra 

digitala system. 

 

70 ÖVRIGA FRÅGOR 

 

  Inga övriga frågor. 
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71 NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

   

Håkan avslutade mötet. Nästa möte genomförs som en fysisk träff 

8/10 klockan 13 i samband med utbildningskonferensen. 

 

    

 

 

 

Vid pennan   Justeras av 

 

Jenny Westerin  Håkan Olsson 

Koordinator   Sammankallande 

    Justeras via mail den 2021-09-07 


