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PROTOKOLL MÖTE UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UK) 3/2019
Sammanträdesdata
Tid

Lördag den 25 maj 2019 kl. 09.30-16.00

Deltagare Johanna Carlsson
Thomas Avelin
Håkan Olsson
Henrik Esting
Lena Bleckman

21

Sammankallande
återbud – ej närvarande
Samordnare
Koordinator

MÖTETS ÖPPNANDE
Johanna hälsade välkommen till mötet och öppnade detsamma. Tyvärr hade Thomas
Avelin varit tvungen att lämna återbud, men hade skickat in skriftliga synpunkter på
punkterna i dagordningen.
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GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.
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FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2/2019
Föregående protokoll UK 2/2019 från telefonmöte gicks igenom, godkändes och las
därefter till handlingarna.

24

EKONOMI

24.1

KONTOUTDRAG 2019-05-08
Vi ligger lite fel i periodiseringen men följer budget. Diskuterades äskande för RIG
inför 2020 eftersom vi då har kvar RIG:et i Skövde under halva året och uppstart i
Stenungsund i augusti. UK tycker att RIG ska budgeteras separat och inte ingå i
Utbildningskommitténs budget. UK kommer att tillskriva styrelsen om detta.
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RAPPORTER

25.1

LÄGESRAPPORT RIG MOTOCROSS OCH ENDURO
Lena och Henrik rapporterade från RIG-gruppsmötet i Skövde den 14/5.
Inte förrän i början av september kommer Skolverket att ta det slutliga beslutet om
Stenungsund godkänns att bedriva riksidrottsgymnasium i motocross och enduro
fr o m hösten 2020. RIG-grupppen kommer att ha ett första möte i Stenungsund den
25/6 för att bl a gå igenom tidsplan för uttagningsprocessen som börjar redan i höst.
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26

UTBILDNINGSMATERIAL

26.1

GULDHJÄLMSMATERIALET
UK skrev till guldhjälmsgruppen efter förra mötet för att räta ut några
frågetecken. Ändringar har därefter gjorts. Några mindre ändringar kvarstår.
Henrik skickar nytt material till UK som sedan godkänner detta via mejl. Så
snart UK har godkänt ska info om nytt material gå ut på hemsidan och skickas ut
som pdf via e-post till dem som gått pilotkurser för barnledare så att de får den
slutliga versionen.
Vid beställningar från klubbar kommer därefter det nya materialet att skickas ut
när det gäller motocross. I övriga grenar gäller fortfarande det gamla. I takt med
att övriga grenar gör om sina material enligt den nya mallen kommer även dessa
att ersätta de gamla i respektive gren.
UK diskuterade även den info om guldhjälmskonceptet som funnits i
utbildningspärmen till barnledaren. Här beslutades att skriva en helt ny
information om hur utbildning av barnledare, förare och vårdnadshavare går till
och vilka material som används. Henrik skriver och skickar till UK för
godkännande.
UK gav även Henrik i uppdrag att dela upp materialet i en grenneutral del och en
grenbunden del för att underlätta uppdateringar framöver.

26.2

TRÄNARMATERIAL
Henrik rapporterade att materialet Tränare nivå 1 enduro är godkänt av
Endurosektionen och har provats vid en pilotutbildning. Filmer ska läggas till
innan UK godkänner materialet.
I Track Racing ska Tränare nivå 1 påbörjas inom kort. En pilotkurs ska
genomföras under senhösten och materialet beräknas vara klart till årsskiftet
2019/2020.
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UTBILDNINGSUTVECKLING

27.1

LÄGESRAPPORT UTBILDNINGSPLATTFORMEN
Henrik visade utbildningsplattformen (IUP) i testmiljö. Just nu inväntas
Riksidrottsmötets beslut om hur utbildningstimmar ska räknas vid utbildning via
webben. Därefter ska behörighet till licens efter utbildning kopplas till Svemo
TA. Betallösningar i IUP diskuteras också. Manualer tas fram.
UK och personal ska börja testa inom kort och i höst får distriktens
utbildningsansvariga möjlighet att prova.
Håkan menar att det är viktigt att ange vilken webbläsare som ska användas.
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UTBILDNINGAR

28.1

PROJEKTPLANEN
Projektplanen för 2019–2020 diskuterades. När det gäller hantering av
utbildningsplattformen läggs utbildning in för personal och UK under hösten och för
distriktens utbildningsansvariga under våren.
Utbildning för barnledarutbildare läggs in under våren 2021.
Projektplanen tas upp på Utbildningskonferensen.

28.2

WORKSHOP FÖR TÄVLINGSLEDARUTBILDARE 6/4
Håkan rapporterade från workshopen. Åke Knutsson presenterade underlag för
juridikdelen i den framtida tävlingsledarutbildningen.
Tävlingsledarutbildarna är rätt målgrupp att diskutera framtidens
funktionärsutbildning, dels de nya modulerna juridik och ledarskap för att bli
tävlingsledare, dels hur de övriga stegen för funktionärer ska se ut.

28.3

UTBILDNINGSKONFERENS 12–13 OKTOBER 2019
UK beslutade vid förra mötet att anordna Utbildningskonferensen på Quality
Arlanda den 12–13 oktober. Lena har förbokat hotellet och skickat mejl om detta
till utbildningsansvariga i distrikt och sektioner den 27 mars. Diskuterades innehåll
och UK beslutade att inriktningen på konferensen är ”digitalisering”. Ledamöterna
funderar vidare på programpunkterna. Ett pass med vad UK arbetat med under det
senaste året kommer som vanligt att finnas med. Lena skickar ut med inbjudan
under juni.
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ÖVRIGA FRÅGOR

29.1

ÄNDRING I BILAGA B ANG. NY LICENSKLASS CHEFSFUNKTIONÄR
Henrik hade gjort ett underlag till punkten. Efter diskussioner lägger Henrik in de nya
ändringarna i förslaget och skickar till UK.
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NÄSTA MÖTE/MÖTETS AVSLUTNING
Nästa möte blir ett telefonmöte tisdag den 2 juli kl. 10.00.
Johanna tackade därefter deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet
Lena Bleckman

Justeras
Johanna Carlsson via e-post 2019-06-03

