
REGIONMÖTE
________________________________________________________________________

NORRLAND

Nu är det åter dags att träffa regionens distrikts- och föreningsledare för att påverka
nutid och skapa framtid för svensk friidrott. Under regionmötet får du tillfälle att
utvecklas, lära, påverka och inte minst träffa andra ledare från Norrland.

__________________  TRE VALBARA SEMINARIER  __________________

Välkomna!
Mikael Peterson
Generalsekreterare

1. ELITUTVECKLING
- Vad är elit?

- Kan elitutveckling finnas
på flera olika nivåer?

- Hur arbetar Friidrottsförbundet
centralt med elitfrågor?

- Från ungdom till elit,- Från ungdom till elit,
den röda tråden?

- Hur kan vi, regionalt och
föreningsvis, arbeta med
elitutvecklingsfrågor?

Seminariet kommer att innehålla
såväl en presentation av Svenska
Friidrottsförbundets arbete i dessaFriidrottsförbundets arbete i dessa
frågor, som diskussioner som
mer koncentrerar sig på hur
föreningarna och de regionala
stödorganisationerna kan
utveckla elitverksamhet.

2. LEDARFÖRSÖRJNING
- Vilka ledare behövs i föreningen
för att kunna genomföra den

verksamhet vi vill?

- Hur motiverar vi intresserade
att komma till oss?

- - Vilken utbildning behövs?

- Hur behöver ledare uppmuntras
för att de ska stanna kvar?

- Hur undviker vi att alltför
få personer får alltför
många tunga uppdrag?

- Presentation av Svenska Friidrotts-
förbundets och FC:s stöd tillförbundets och FC:s stöd till

föreningens ledare.

- Vilka utbildningar erbjuds
olika kategorier av ledare?

- Idrottslyftet – en regeringssatsning
på svensk barn- och ungdomsidrott
som kan ge föreningen ekonomiska
möjligheter till utveckling avmöjligheter till utveckling av
verksamhet och organisation.

3. SVENSK FRIIDROTTS
ORGANISATION

- Här informeras de erfarna och
kunniga framtidsledarna om arbetet
i den regionala stödorganisationen.

- Vi gör en kort tillbakablick och
historik beträffande Svensk Friidrottshistorik beträffande Svensk Friidrotts
organisation – var står vi och hur

har vi kommit hit?

- Några viktiga förutsättningar för
verksamhetsutveckling behandlas
generellt och vi diskuterar
tillsammans Svensk Friidrotts

verksamhetsplanering och processenverksamhetsplanering och processen
med att ta fram och fastställa en
för Svensk Friidrott gemensam

verksamhetsinriktning med visioner,
mål och strategier.

Den genom Förbundsmötet (FM)
tillsatta arbetsgruppen får härigenom
inspel och uppslag inför sitt fortsattainspel och uppslag inför sitt fortsatta
arbete som skall avrapporteras
på Förbundsmötet 2008



Program
Fredag
fr 15.00
18.00

20.00

Lördag
08.3008.30
10.00
10.30
      
      
      
12.30
13.3013.30
14.30
16.30
17.00
    
19.00
20.00

SöndagSöndag
09.00
11.00
12.00
13.00

fika serveras vid ankomst
Lena Gavelin föreläser om löpning
(träning, löpträningsutbildning och arrangemang)
Middagsbuffé, därefter bastu och badtunna

På lika villkor – föreläsning och diskussion om jämställdhet
Förmiddagsfika
Seminarier i en av följande grupperSeminarier i en av följande grupper
    1. Elitutveckling
    2. Ledarförsörjning
    3. Svensk Friidrotts organisation
Lunch
De tre seminarierna fortsätter
FC-möten (FC Norrland resp. Gävle-Dala FC)
EftermiddagsfikaEftermiddagsfika
Tävlingsverksamheten i Norrland 2008
(inkl. Norrlandsmästerskapen).(Dalarna tar ledigt)
Rekreation
Middag

Sammanfattning och slutsatser från lördagens seminarier
Information om skattefrågor inom idrottsrörelsen
AAvrundning, avslutning
Lunch

__________________________________________________________________________

Regionmötet i Norrland genomförs på Hotell Kramm, Torggatan 14 i Kramfors med
start fredagen den 26/10 klockan 18.00 och avslutas söndagen den 28/10 ca 14.00.

Anmäl er till Stefan Kanerva på e-post fcnorrland@kramnet.se eller
adressen FC Norrland, Krongatan 1, 872 34 KRAMFORS senast den 12/10.

I samband med anmälan ska varje deltagare anmäla sig till ett av de tre seminarierna.

Om du utöver bastu och badtunna som ingår i programmet på fredag kväll, Om du utöver bastu och badtunna som ingår i programmet på fredag kväll, 
vill prova Hotell Kramms nya spa, bokar du det på tel: 0612-77 13 30.

Deltagaravgiften för mötet är 500:-, som används till reseutjämning och konferenskostnader, vilket
faktureras föreningarna i efterhand. För att kompensera långväga gäster utgår ett resebidrag från

Svenska Friidrottsförbundet enligt följande: 200:- till deltagare som reser längre än 20 mil (enkel resa),
400:- för längre än 40 mil (enkel resa) och 600:- för längre än 60 mil (enkel resa)


