Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Hej på er ute i distrikten.

Utbildningskommittén i Svenska Brottningsförbundet har nu försökt att få kontakt med och träffa
samtliga distrikt och klubbar i landet. Vi har inbjudit samtliga distrikt till våra träffar och nästan alla
har varit med. Vi upplever att vi lärt oss mycket och fått stor uppskattning på de vi träffat som
genomförts, vi har på olika sätt påverkat SBF utifrån de synpunkter vi fått från träffarna.
Vi funderar nu på ett upplägg för att göra en ny runda i landet, då med Förbundschefen, Sport och
Program med på tåget. För att den resan skall bli meningsfull tycker vi att det är viktigt att vi finner
en meningsfull roll för distrikten. Vi är också mycket tveksamma till att brottningen skall ha så många
som 18 distrikt.
Vi vill därför genomföra en enkät bland samtliga distrikt, som finns i dag, för att höra er syn på
framtiden. Vi kommer sedan att komma med ett förslag på hur vi vill jobba vidare.
Tidsplanering:






Enkäten går ut till er nu i december.
Ni får januari och februari på er att svara.
SBF utformar ett förslag till fortsatt arbete under mars och april.
SBF redovisar ett förslaget på årsmötet den 28 april samt tider och platser där vi träffas
under hösten 2013.
Ett förslag till ny distrikts – indelning och nytt arbetssätt är klar till årsmötet 2014.

Viktigt i detta arbete är att finna en roll för distriktsförbunden i förhållande till klubben och SBF. Det
är därför viktigt att ni själva beskriver den roll ni vill att ett distrikt har och är beredda att leva upp till
den. Viktigt är också att fundera över distriktens roll i förhållande till klubbarna, tar distriktet ansvar
för dialogen med klubbarna?
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När vi funderar över hur våra distrikt ser ut i framtiden, ser det så här ut:
(Ett framtida distrikt skall ha en basverksamhet som SBF beskriver.)













Ett distrikt har minst 10 klubbar.
Ett distrikt jobbar aktivt för de klubbar som finns i distriktet.
Ett distrikt har en aktuell hemsida i IdrottOnline.
Ett distrikt bedriver utveckling för alla de kategorier (Grekisk – Romersk, Fristil och Tjejer), som SBF
satsar på.
Ett distrikt anordnar utbildningar för ledare, tränare, domare osv.
Distriktet har distriktsmästerskap.
Ett distrikt har goda kontakter med klubbarna.
Ett distrikt är behjälpliga då en ny klubb startas.
Ett distrikt stöttar den klubb som har problem.
Ett distrikt har goda kontakter med idrottens organisation och med SISU Idrottsutbildarna, och
representerar klubbarna i olika samanhang.
Ett distrikt sammanställer årligen utvecklingsönskemål från klubbarna.
Osv.

Så till själva enkäten:
1. Beskriv den verksamhet ni bedriver i dag.
2. Beskriv de förändringar ni önskar från SBF, när det gäller att erhålla fungerande distrikt.
3. Hur vill ni att ett framtida ”distrikt” skall fungera?

Vi har även uppgifter för sittande styrelse:
1. Hur kan styrelse och kansli underlätta för att brottningen skall få fungerande distrikt i hela
landet?
2. Hur kan befintliga kommittéer underlätta för att brottningen skall få fungerande distrikt i
hela landet?
Med detta som underlag bör man kunna utforma ett förslag till förändringar som kan diskuteras i
Örebro och beslutas på årsmötet 2014.
Arboga den 5 december 2012
Utbildningskommittén
Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte
Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM
www.swedewrestling.se
Tel 08-699 63 23 Fax 08-699 63 25 Pg 560 56-5 Org nr 802000-4571

