Minnesanteckningar vid Idrottslyftets samverkansmöte 9 sept. 2013

Närvarande: Eva Kajander, Hans Henke, Thomas Norlander, Per Brick, Annica Dahlborn, Gary Watson,
Susanne Jacobson, Eva Måbäck, Håkan Arfwedson, Kurt Olsberg, Andreas Fritsch, Ylva Wastesson,
Peter Gustafsson, Marika Holm, Nikita Forsblad, Patrik Kataja, Kerstin Pedersen, Agneta Dahlöf ,
Ramona Allahverdi, Dan Pierre, Erik Carlbom, Lars Jonsson, Philip Krolopp, Anders Petersson, HansEric Åberg, Ruben Baron, Amanch Ranchber, Edit Lopez, Kristofer Hahne, Totte Rasmussen, Nigge
Nygren, Ingegerd Helin, Susanne Hasselgren, Anders Nissar.

Anders Nissar hälsade alla välkomna och visade en inspirerande film från en dansaktivitet i
Askebyskolan, Rinkeby. Därefter utsågs Amanch Ranchber, Rinkeby, till protokollförare för
mötet.
Utdrag från den efterföljande presentationsrundan:


















Sollentuna berättade om att de ska bygga en fotbollshall för 11- mannaspel.
Vaxholm berättade att den sociala delen är viktig i deras nya multihall.
Upplands Väsby har bytt sammankallande person till Ramona Allahverdi.
Spånga – Tensta nätverk tycker att friidrott är en viktig idrott för området. Alla
föreningar i nätverket stöttar därför friidrotten med ledare på Olympic day 16 och 17
september.
Saltsjöbaden nya sammankallande, Susanne Jacobson, har ambition att hitta förnyelse
och utveckling med hjälp av nya idrotter.
Rinkeby har förlorat en skola som har upphört. Elever och viss personal har placerats
i andra skolor i området.
Botkyrka har efter en nystart fått en ny bra struktur med mycket energi.
För Haninge går det lite trögt. Det som är kul är att det har kommit in nya idrotter
som fäktning.
Sundbyberg har lite problem med några idrotter. Men ser ändå relativt ljust på
framtiden.
Älvsjös föreningar jobbar bra. Men har ont om tider och få föreningar.
Täby utvecklas. Det kommer nya föreningar hela tiden. Vissa skolor har inte tid för
Idrottslyftet.
Danderyd rullar på bra med både skolor och föreningar.
Nynäshamn har ambition att göra en nystart med hjälp av den nystartade
Korpverksamheten. Korpen med Marika Holm har valts som sammankallande
förening.
Tyresö fungerar bra.
Norrmalm och Kungsholmen har genomgått ett visst förändringsarbete. Ruben Baron
kommer att vara verksamhetsansvarig i nätverken under året.

1. Föregående minnesanteckningar
Inga kommentarer.
2. Så såg idrottslyftet ut under år 2012 – 2013
Anders tycker att redovisning var mycket bättre och lättare att läsa än tidigare. Han har
skrivit till alla med några synpunkter och frågor. Responsen har i de allra flesta fall varit bra.
Det har givit en bra återkoppling och en tydlighet som upplevts bra och värdefull.
Resultat och trender:
Antal aktiviteter är nästan samma som tidigare
Antal aktiva föreningar minskar i antal
Antal aktiva skolor är samma som tidigare
Antal nya medlemmar till föreningslivet fortsättar att öka
Antal aktivitetstillfällen och antal barn som varit aktiva minskar
Andelen äldre barn ökar i förhållande till de yngre
Har verksamheten ändrats i den riktningen som vi hoppats på?
Ja, till viss del. Vi rekryterar fler barn och samverkan med annan part har ökat.
Ökar mångfalden? Blir fler äldre aktiva och stannar längre?
Vi drömmer ännu till viss del. Vi behöver få fler aktivitetsytor och fler ledare kan
utbilda sig.
Reaktionen var att det är naturligt när ekonomi minskar. Då minskar antal tillfällen och antal
aktiva föreningar.
Susanne presenterad en sammanställning över guldkorn, citat och framgångsfaktorer för ett
lyckat Idrottslyft. Hon framförde även sitt tack till alla inblandade aktiva idrottsledare och
engagerad skolpersonal.
3. Uppföljning av frågor på möte i januari
Anders presenterade en bild över nätverkens principer för ledararvodering. Alla nätverken
hanterar detta på liknande sätt även om det uttrycks på olika vis. De flesta har en
differentiering som innebär att de ledare som saknar utbildning får ett lägre arvode. I de fall
som aktiviteten kräver fler ledare får de antingen dela på en fast summa eller att en ledare
får ett högre arvode och hjälpledarna ett lägre.

4. Inom ramen för Regler och principer
Ska vi lägga mer krut på de föreningar som fungerar? Vad får det i så fall för effekter?
Ger det sämre mångfald?
Blir det lättare eller svårare att nå målen?
Blir administrationen mindre betungande?
Anders öppnade dörren för projekt inom ramen för nätverksarbetet. Han presenterade
några exempel på några sådana utvecklingsprojekt.
Skol-IF i Idrottslyftet
Gränsöverskrida Gymnasium
Högskolesamarbete
Vid sådana projekt är det viktigt att hålla syftet med idrottslyftet i minnet. Idéer välkomnas.
5. Feedback på ansökningshandlingarna
Ansökan var tydligare i år. Det mesta kom in tid och de var relevantare än tidigare. För
många återstår ännu avtal (förening, skola, förvaltning), schema (tid plats, vilka som ska
mötas) och Lärgruppsredovisningen.
6. Hagadagen, en temadag bland andra
Anders berättade om en fantastisk dag i Hagaparken. En temadag där ett stort antal idrottsföreningar
presenterade sin verksamhet med målet att rekrytera nya medlemmar. Dagen inrymde även en
löptävling.
Nätverken gör många liknande dagar under året. Dessa förtjänar dock betydligt mer uppskattning
och uppmärksamhet. Anders har för avsikt att sammanställa distriktets stora temadagar för att
sprida information om vilken bra verksamhet som görs.

7. Utbildning och Konferenser
Anders uppmanade alla att anmäla sina ledare till aktuella utbildningar och fortbildningar. T.ex.
grundutbildningen Plattformen 5-6, 14 oktober och
Särskolekonferensen för nätverkens föreningar som har verksamhet för Barn med
funktionsnedsättning 17 oktober kl 12.00 - 14.00.
FSKF erbjuder ”En kväll om att leda verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med ADHD och
Aspberger”, 16 oktober kl 18.00 – 21.00.

8. Redovisning 15 juni 2014
Anders presenterade den nya digitala redovisningsblanketten.

9. SIF flyttar
Stockholmsidrotten flyttar 1 januari 2014 till nya lokaler. Den nya adressen är Vretenvägen 4
i Solna
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
11. Nästa möte
Nästa samverkansmöte är på onsdag 5/3-2014 kl 11.30. Plats meddelas senare.
Anders avslutade mötet och tackade samtliga för ett bra möte.

