
Smålands Ungdomskommittè

Utvärdering inne-GM samt en blick framåt i Telekonsult Arena 29/3 kl 15,00.

Närvarande: Patrik Eklund och Michael Pettersson

Vi beslutar att skicka ut ett ”tack”-mail till alla de föreningar som hade deltagare på plats. I mailet 
tackar vi för ett mycket gott samarbete, visar på deltagarstatistik och ber om feedback och förslag på 
förbättringar till nästa gång. Mailets utformning tas fram delvis under mötet men Patrik tar fram ett 
färdigt förslag som kommittèn sedan granskar genom täta konversationer mailledes och telefonledes.

 Några tankar kom till Patrik i samband med SFIFs årsmöte, bland annat önskemål om gemensamt 
boende för att öka gemenskapen och att en lista med alla medverkande smålänningar skulle skickas 
ut till klubbarna.

Vi diskuterade även framåt att vi till nästa GM vill behålla/ytterligare öka deltagarantalet och att vi 
skall aktivt verka för att ytterligare stärka gemenskapen i Smålandslaget.

Vi diskuterade också att närvara vid Lag-UDM kval 1 i både Kalmar och Jönköping. Syftet är att visa 
föreningarna att vi finns och att vi vill ha dialog dels för att förbättra gemenskapen i småland men 
även för att få kunskap hur föreningar jobbar med sina ungdomar och om vi kan bidra till 
förbättringar. 

Tankar lyfts om att dela ut en tipslapp till varje deltagande lag på Lag-UDM med ca 10 frågor som rör 
SFIF och UC-Småland. Svaren skall kunna  hittas på respektive hemsidor , ett sätt att få ungdomarna 
att hitta våra hemsidor och kanske väcka intresse. Vi hoppas att vi får två minuter under 
ledarsamlingen för att dela ut lapparna. Priser diskuterades också men inget konkret beslut togs. 
Patrik tar fram frågor till tipslappen.

Patrik redogjorde även för ett samtal med föreningsutvecklare Ari Turunen som hade flera vinklar på 
hur föreningarna har det och hur de jobbar med ungdomar. Han var positiv till ett samarbete med oss 
i olika ungdomsfrågor.


