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Sammanträdesdata 

 

Tid Onsdagen den 10:e november kl: 13.00-15.00 

 

 

Kallade Håkan Olsson, sammankallande 

  Thomas Avelin  

Henrik Esting, samordnare utbildning 

Jenny Westerin, koordinator utbildning 
 

 

85. MÖTETS ÖPPNANDE 

 

Håkan hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

86. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

 

Dagordningen godkändes. 

 

87. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 7/2021 

 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

88. EKONOMI 

 

Rapporter är utskickade. UK gick igenom ekonomin. Finns 

besparingar gjorda under året. Besparingarna beror till stor del på 

Pandemin. 

 

89. UTBILDNING AV FUNKTIONÄRER 

 

- Fastställa pris för utbildningsmaterial 

Henrik Esting och Peter Isgren har i uppdrag att se över ett förslag 

om prissättning för Träningsledare. UK beslutar att utbildare, av 

Tävlingsfunktionärer, skall inneha Tävlingsledarlicens i aktuell 

gren. 

 

 
- Hur introducerar vi gamla utbildare i IUP 

De finns manualer. När alla digitala system läser av varandra så kan vi 

informera ut till alla att de med licens och behörighet som inte gjort 

utbildning i IUP att de kan gå in i IUP för att fortbilda sig. 

 

90. UTBILDARUTBILDNING 

 



 
 

Utbildar utbildningen har startat med en digital gemensam träff. 

Mycket positiv återkoppling har kommit in gällande utbildningen.  

     2(3) 

 

Utbildarna kommer få ett mailkonto där de har tillgång till teams. Det 

finns en plan/önskan om att anordna denna utbildning igen under 

våren. 

 

91. UTBILDNINGSKONFERENS 

 

Utbildningskonferensen för 2021 är genomförd. Hela konferensen 

speglades av en positiv attityd med många bra och konstruktiva 

diskussioner. 

 

92. BÅTSPORT 

 

Båtsports utbildningar är på väg in i IUP. Detta arbete sköts nu av 

kansliet. 

 

93. RIG 

 

Arbetet med RIG löper på. Ansökningar från elever har kommit in och 

urvalsprocessen är i gång.  

 

 

94. SISU:s GEMENSAMMA UTBILDNINGAR 

 

Henrik, Jenny, Emilia och Thomas kommer träffa Niclas Bromark 

RF/Sisu Västerbotten under nästa vecka för att diskutera hur 

gemensamma utbildningar kan se ut. 

 

95. BILAGA B 

 

Bilaga B, de delar som berör utbildning, är genomarbetad och 

inlämnad. 

 

96. ARBETSÄTT UK 

 
UK har förslag om nytt arbetssätt efter 1 jan 2022. 

Förslaget är att den stora gruppen där även distriktsrepresentanter ingår 

träffas två gånger varje år digitalt och sedan på utbildningskonferensen under 

hösten.  Den lilla gruppen, bestående av förbundsstyrelsen utsedda 

representanter, träffas digitalt en gång i månaden.   

Distrikten ska innan den 1 december 2021 inkomma med namnförslag på 

representanter. 
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97. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Verksamhetsberättelsen är påbörjad. Det finns ett utkast skrivet vilket 

gås igenom på nästa möte. 

 

98. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Inga övriga frågor. 

 

99. NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING 

 

Nästa möte sker under december månad. Datum fastställs senare. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan   Justeras av 

 

Jenny Westerin  Håkan Olsson 

Koordinator   Sammankallande 

    Justeras via mail den 2021-11-16 

 

 
 

 

 

 


