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PROTOKOLL TELEFONMÖTE UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UK)
4/2018
Sammanträdesdata
Tid

Tisdag den 2 oktober 2018 kl. 17.00-19.20

Deltagare Johanna Carlsson
Thomas Avelin
Håkan Olsson
Henrik Esting
Lena Bleckman

31

Sammankallande

Samordnare
Koordinator

MÖTETS ÖPPNANDE
Johanna hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

32

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Förslaget till dagordning godkändes.

33

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll UK 3/2018 gicks igenom och föranledde inga särskilda
kommentarer. Protokollet las därefter till handlingarna.

34

EKONOMI

34.1

BUDGETÄSKANDE FÖR 2019
Johannas förslag till budgetäskande diskuterades. Förslaget justeras något samt tas
upp igen på nästa möte 19/10 och efter Utbildningskonferensen. Lena har bett
tränarna på Motocross- och Endurogymnasiet att komma in med sitt äskande.

35

UTBILDNINGAR

35.1

UTBILDNINGSKONFERENS 20–21/10
Johanna har påbörjat presentationen till ”UK informerar” och underlaget diskuterades.
Johanna lägger till fler punkter om vad UK jobbat med under året och vem som
presenterar varje punkt. Hon skickar därefter presentationen till UK.
Övriga programmet gicks igenom. Lena skickar kallelse och deltagarlista till alla
anmälda denna vecka.

35.2

UTBILDNING I SVEMO TA/ORBITS
Lena har skickat mail till distriktens utbildningsansvariga med kopia till distrikten för
att efterhöra intresse för en central utbildning av distriktsutbildare som sedan kan
utbilda klubbarna i respektive distrikt. Frågan tas upp på Utbildningskonferensen.
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35.3

GULDHJÄLMSKONCEPTET
Annica Matsson i arbetsgruppen har bett om UK:s synpunkter på en text angående
utbildning av distriktens barnledarutbildare med tanke på det nya guldhjälmsmaterialet
och barnledarmaterialet. UK har inget att erinra. Henrik meddelar Annica.

35.4

HANDLEDNING TILL UTBILDARE AV TÄVLINGSLEDARE
Annica Matsson i Nedre Norra har efterfrågat handledarmaterial för utbildare av
tävlingsledare. Den s k examinatorpärmen som skickats till distriktens utbildare av
tävlingsledare år 2000 ses över av Håkan Olsson. Lena skickar därefter pärmens
innehåll via mail till Annica och Nedre Norras nya utbildare Peter Hallberg. Nytt
utbildarmaterial tas fram till den planerade webbaserade tävlingsledarutbildningen.

35.5

MODULER I NY WEBBASERAD TÄVLINGSLEDARUTBILDNING
Håkan Olsson har fört en förhandsdiskussion med Åke Knutsson i Disciplin- och
Besvärsnämnden och Åke Fredriksson i Tävlingskommittén om modulen juridik i den
nya tävlingsledarutbildningen. UK gav Åke och Åke uppdraget att ta fram en
juridikutbildning. Modulen ledarskap kommer att tas in via extern organisation.

35.5

SISU NYA GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE
Henrik träffade den 1/10 Maria Ståhl på SISU Idrottsutbildarna för att få information
om utbildningen till presentationen på Utbildningskonferensen. Henrik hade skickat
kursplanen till UK före mötet. Kursplanen diskuterades. Thomas kontaktar Josefin
Lundin, barnansvarig i styrelsen och Johanna kontaktar Malin Nylund i
Motocrossektionen för att diskutera hur utbildningen ska användas i utbildning av
barnledare respektive tränare nivå 1 motocross.

36

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor fanns.

37

NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING
Nästa möte är den 19/10 före Utbildningskonferensen. Mötet börjar med lunch kl.
12.00. Johanna tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman

Justeras
Johanna Carlsson via mail 2018-10-03

