Uppdragsbeskrivning Utbildningskommittén
Utbildningskommittén ansvarar, under förbundsstyrelsen, för central administration och utveckling av utbildningsverksamhet inom Svemo. Utbildningskommittén ska ses som en resurs för sektionerna i deras utbildningsarbete. Till sin hjälp har kommittén koordinatorn samt övrig kanslipersonal.

Måldokument: Svemo Vill
Styrelsen har följande förväntningar på kommittén:
1.

Vara förbundets spetskompetens i utbildningsfrågor.

2.

Årligen kartlägga utbildningsbehov och önskemål samt skapa en flerårig utbildningsplan. Detta ska göras i samråd med utbildningsansvariga från distrikt resp. sektioner
och kommittéer. Därefter ansvara för att den centrala delen genomförs.

3.

Att på bästa sätt stimulera klubbar till att genomföra lärgrupper

4.

Att på bästa sätt stimulera distrikten resp. sektionerna i deras utbildningsarbete.

5.

Årligen samla distriktens och/eller sektionernas utbildningsansvariga för utbyte resp.
kunna lägga fram förslag tillförbättringar.

6.

Ansvara för utvecklingen av Motocrossgymnasiet. Detta ska ske i samråd med motocrossektionen.

7.

Ansvara för antagningsprocessen för Motocrossgymnasiet. Detta ska ske i samråd
med motocrossektionen.

8.

Ansvara för uppdatering av befintliga icke grenspecifika utbildningsmaterial.

9.

Vara lyhörd och vid behov ansvara för eller vara delaktiga i att ta fram nya utbildningsmaterial.

10. Samverka med SISU Idrottsutbildarna för att tillvarata den aktuella utvecklingen.
11. I samverkan med sektionerna ansvara för att tävlingsfunktionärer, tävlingsledare, tränare etc. erbjuds en god utbildning. Här har sektionerna drivningsansvaret.
12. Senast den 15 januari till kansliet lämna skriftlig rapport som ska ingå i förbundets
verksamhetsberättelse. Observera att alla som varit sammankallande under en del av
perioden ska avge rapport för ”sin” del av perioden.

13. Tillsammans med koordinatorn ansvara för att utbildningskommitténs del av hemsidan är uppdaterad.
14. Senast den 1 november till styrelsen lämna in ett förslag till budget för kommande
verksamhetsår.
15. Ansvara för att verksamheten hålls inom budgetramarna.

Utbildningskommittén är ansvarig inför förbundsstyrelsen och ska genom rapporter och protokoll
hålla styrelsen orienterad om verksamheten och av kommittén fattade beslut.
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