Mål med projektet ”Friidrottsutvecklare”
SMFIF vill förbättra kunskapen om föreningarnas verklighet och
föreningarnas kunskap om SMFIF
SMFIF vill få föreningarnas syn på varför ungdomar inte syns på tävlingar i
samma utsträckning som för bara några år sedan
SMFIF vill förvissa sig om att föreningarna känner till och erbjuds stöttning för
föreningsutveckling
SMFIF vill förvissa sig om att föreningarna känner till Strategi 2025

Vad skall bli gjort
Besöka Smålands friidrottsföreningar. Inventera föreningars verksamhet (organisatoriskt, träning o
tävling) och framtidstro, deras syn på Smålands Friidrottsförbunds arbete, tankar kring ungdomars
inställning till träning och tävling.
Inventera deras arbete inom Strategi 2025s område med fokus inkludering o mångfald. Erbjuda
material att använda riktat mot nya grupper som aldrig varit i kontakt med friidrott.
Erbjuda/visa Svenska friidrottsförbundets material ”Friidrott för fler” vars syfte är att visa hur friidrott
kan vara en idrott för hela livet och en idrott för alla ambitionsnivåer.
Närvara vid ett träningstillfälle och se hur träningen bedrivs.

Arbetsbeskrivning
Få kunskap om respektive förenings nuläge i följande:
-

Styrelsesammansättning fördelning män/kvinnor, dubbeluppdrag ledare/styrelse?

-

Ledarsammansättning (antal ledare och vilken utbildning de har)

-

Träningsgrupper (vilka åldrar, antal aktiva)

-

Mål o visioner

-

Vad tycker respektive föreningen är dess styrkor och svagheter

-

Är föreningen idag öppen för alla?

-

Föreningens tankar om ungdomars tränings och tävlingsvilja

-

Hur uppmuntrar man till tävlande? Åker ledare med på tävlingar (lokalt, regionalt, nationellt,
utomlands)

-

Aktiva projekt eller tidigare genomförda som kan vara av intresse

-

GDPR

-

#metoo

-

Framtidstron i föreningen

Ökad vi-känsla inom Smålands friidrott:
-

Presentera dokumentet SMFIFs arbete

-

Ta in föreningarnas synpunkter på SMFIFs arbete idag och framåt
Informera och erbjuda stöttning tillsammans med SISU föreningsutveckling efter
föreningens behov inom följande område:

-

Idrottslyftet (Sisu och Sv FIF)

-

Inkludering o mångfald

-

Utbildningar

-

Föreläsningar

-

Studiebesök

-

Kurser

-

Processarbete

Sammanställning och redovisning sker till SMFIFs styrelse

