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PROTOKOLL TELEFONMÖTE UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UK)
2/2019
Sammanträdesdata
Tid

Tisdag den 26 mars 2019 kl. 16.30-18.45

Deltagare Johanna Carlsson
Thomas Avelin
Håkan Olsson
Henrik Esting
Lena Bleckman

11

Sammankallande

Samordnare sjuk
Koordinator

MÖTETS ÖPPNANDE
Johanna hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

12

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

13

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1/2019
Föregående protokoll UK 1/2019 från telefonmöte gicks igenom och las därefter till
handlingarna.

14

EKONOMI

14.1

KONTOUTDRAG FÖR HELA 2018
Kontoutdraget för hela 2018 gicks igenom. UK konstaterade att vissa konton
överskridits, men att en total besparing mot budget med 50 000:- har gjorts.
Det som var planerat har också genomförts under förra året.

14.2

KONTOUTDRAG 2019-03-06
5889:- för profilkläder har felaktigt konterats på UK. Lena ber ekonomichefen att
föra över till rätt konto.

15

RAPPORTER

15.1

LÄGESRAPPORT RIG MOTOCROSS OCH ENDURO
Styrelsen har efter rekommendation från RIG-gruppen beslutat att förlägga vårt
RIG i Stenungsund fr o m hösten 2020. Detta p g a att Skövde kommun avslutar sitt
RIG våren 2019. Nu påbörjas ett stort arbete med förberedelser. Redan hösten 2019
ska antagningsprocessen för start i Stenungsund hösten 2020 påbörjas.
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15.2

UTBETALNING AV RESEBIDRAG
Efter förfrågan från RIG enduro beslutade Utbildningskommittén att godkänna
resebidrag till de 6 eleverna med 4000:-/person till deras gemensamma
träningsläger i Frankrike 17-29/3.

16

UTBILDNINGSMATERIAL

16.1

GULDHJÄLMSMATERIALET
Henrik hade skickat över guldhjälmsgruppens förslag till utbildningsmaterial i
motocross som provats på 2 pilotkurser.
Vissa frågetecken finns och Johanna sammanställer dessa och skickar till UK
innan det går till guldhjälmsgruppen.

16.2

PRISLISTA UTBILDNINGSMATERIAL
Tävlingssekreterarmaterialet är omgjort och UK beslutade att priset blir 100:Materialet levereras i mapp med plastad framsida. Lena rättar upp listan på
hemsidan efter några synpunkter från UK.

17

UTBILDNINGSUTVECKLING

17.1

LÄGESRAPPORT UTBILDNINGSPLATTFORMEN
Henrik var sjuk och kunde inte närvara på mötet. Punkten bordlas därför.

17.2

FUNKTONÄRSSTRUKTUR I PLATTFORMEN
Henrik har skickat ett e-postmeddelande med vissa frågor om hur strukturen ska
se ut. Vid träffen med tävlingsledarutbildare kommer struktur och frågan om de
olika stegen för funktionärer att diskuteras. Thomas menar att ett nytt licenssteg
för chefsfunktionärer tidigast kan införas vid årsskiftet.

18

UTBILDNINGAR

18.1

PROJEKTPLANEN
Projektplanen för 2019–2020 diskuterades. Kurserna våren 2019 följer planen.

18.2

SVEMO TA/ORBITS 10/2 - RAPPORT
Håkan rapporterade från kursen som blev lyckad. En intern nätverkslista har skickats
ut till deltagarna så de kan ta hjälp av varandra vid frågor från klubbar. Viktigt att
distriktens utbildare får träffas igen och en ny träff läggs in i projektplanen för 2021.
Fliken Distriktssupport TA är upplagd på hemsidan under rubriken Svemo TA.
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18.3

WORKSHOP FÖR TÄVLINGSLEDARUTBILDARE 6/4
11 personer kommer att delta och Håkan leder dagen. På träffen diskuteras framtidens
tävlingsledarutbildning med de nya modulerna juridik och ledarskap samt de övriga
stegen för funktionärer. Åke Knutsson kommer att presentera ett utkast till
juridikmodulen.

18.4

UTBILDNINGSKONFERENS HÖSTEN 2019
UK beslutade att inte anordna Utbildningskonferensen i samband med den
planerade Mässan på Elmia i Jönköping eftersom det fortfarande är oklart hur
Mässan kommer att genomföras. Nytt datum tas fram och Lena förbokar på Quality
Arlanda istället. Lena meddelar snarast utbildningsansvariga i distrikt och
sektioner. Inbjudan går ut före semestern.

19

ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor fanns att diskutera.

20

NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING
Nästa möte blir ett fysiskt möte på Quality Hotel Arlanda lördag den 25/5.
Johanna tackade därefter deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman

Justeras
Johanna Carlsson via mail 2019-03-27

