SVENSKA BROTTNINGSFÖRBUNDET
Swedish Wrestling Federation

Kick Off 2010
Svenska Brottningsförbundet (SBF) hade under lördagen och söndagen den 23 - 24
oktober en Kick - Off inför 2011. Styrelsen och samtliga kommittéer var samlade och
under ledning av Mats Vennberg enades man om en Verksamhetsidé, Vision samt vilka
värderingar som ska känneteckna Svensk brottning. Detta skall ligga till grund vid vårt
arbete i framtiden. De kommer inom kort att läggas ut på hemsidan och vara möjliga att
ladda ner till klubben eller distriktet.
Varje kommitté uppdaterade sedan de arbetsområden/arbetsuppgifter som ingår i
kommittén, även dessa kommer att uppdateras på hemsidan. Kommittéerna tittade även
på hur man skulle samverka i framtiden för att erhålla ett bra kommittéarbete i framtiden
och på så vis utveckla SBF.
En utvärdering av 2010 i resp. kommitté genomfördes. Denna var sedan en av många
utgångspunkter man hade när det var dags att börja jobba med framtiden. Mål och
handlingsplaner för framtiden var sedan söndagens stora arbetsuppgift.
Här lade man grunden till de verksamhetsplaner som kommer att presenteras på
årsmötet 2011.
Svenska Brottningsförbundet och utbildningskommittén jobbar hårt för att införa ett
effektivt och konstruktivt arbetssätt när det gäller att jobba med mål och handlingsplaner,
vi är på god väg med detta arbete.
Nu krävs det att vi hjälps åt i brottarsverige och ställer upp, för att alla kommittéer skall
kunna genomföra de goda intensioner som finns. För att lyckas krävs också att alla
hjälps åt att följa upp detta arbete.
Vi återkommer vid Konventet och Årsmötet i april och berättar mera om detta arbete.
Har du frågor eller funderingar om arbetet med mål och handlingsplaner kontakta:
Ingela Andersson, ingela.andersson@swedewrestling.se, 070-53 57 955
Mats Vennberg, mats.vennberg@swedewrestling.se, 070-577 73 64
Peter Fredriksson, peter.fredriksson@swedewrestling.se, 070 - 535 09 45
Kent Sjödin, kent.sjodin@swedewrestling.se, 073-371 36 29
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