UTBILDNING / UTVECKLING
Utbildning
Under säsongen har vi arrangerat 52 utbildningstillfällen för ledare. Vi har haft
Tema röd, Grundutbildning för barn & ungdom samt junior & senior,
Fördjupningsutbildningar på grön, blå –och röd nivå. Vi har även arrangerat
utbildning för junior-och seniortränare, regelkvällar för ledare på grön och blå
nivå och regelkvällar för röd nivå och äldre.
Vi har arrangerat utbildningar både centralt och ute hos föreningar.

Måluppfyllelse / Statistik
(Antal deltagare)
Grundkurs
Grön utbildning
Blå utbildning
Röd utbildning
Brun utbildning
Distriktsdomare
Föreningsdomare
Föreningsbesök

2017–
2018
246
29
88
138
15
86
201
25

2018–
2019
208
24
79
167
18
121
228
25

2019–
2020
210
47
129
259
24
131
316
22

Föreningsutveckling
10 föreningar, Lindome IBK, IBF Backadalen, Frölunda IBK, Kärra IBK, IBK
Bergum, IBK Kungälv, FBC Vinga, Utbynäs SK, Lindås Rasta IBK och Partille IBS
och har varit med i Föreningslyftet som är ett gemensamt projekt med RF-SISU
Västra Götaland, Göteborgs Hockeyförbund och Göteborgs Fotbollsförbund.
Under säsongen 19/20 har vi haft 2 mötesplatser
De lokala träffarna där föreningarna diskuterat möjligheter och utmaningar i
närområdet och RF-SISU har varit sammankallade till dessa. Samsyn i
närområdet har varit prioriterat område på dessa träffar
De idrottsspecifika där vi fortsatt arbetet med hallklimat och uppdatering av
Övergångspolicyn. Vi har haft 9 möten under säsongen där de flesta varit fysiska
träffar och mot slutet av säsongen hade vi digitala träffar.

Hallklimat inför seriestarten delades det ut Trivselvärdsvästar till
våra barn-och ungdomsföreningar.
Föreningen fick 4 västar/hall och dessa används i samband med
matcher i syfte att vara ambassadör för ett trivsamt hallklimat.

Introjinglar på grön, blå och röd nivå har tagits fram där barn och
ungdomar förmedlar budskap om trivsamt matchklimat. Som
alternativ till jingeln finns det en värdegrundstext på röd nivå som
kan läsas upp av hemmalagets spelare.
Föreningar som aktivt arbetar med Värdegrundsfrågor och varit delaktiga i
arbete har fått en roll up till föreningen med värdegrundsbudskap

Föreningsutvecklingskonferens 15-16 nov Stenungsbaden

Drygt 160 föreningsledare, tränare och distriktsdomare samlades på
Stenungsbaden för utvecklingskonferens med tema Hallklimat. Under fredagen
arrangerades gruppdiskussioner om Hallklimat, Övergångspolicyn och
Värdegrundsspelet – ”Hur skulle du säga” spelades runt borden.
Under lördagen fanns valbara pass med föreläsningar:
Herrarnas förbundskapten Micke Hill
Jämställdhet med Charlotte Axelsson
Osynliga funktionsvariatoner med Karin Einvall
Genomgång med föreningsdomaransvariga
RF-SISU fanns på plats med arbete kring egen förening och
Distriktsdomarna hade föreläsning med Mattias Linell.

Ledarnätverk för kvinnliga föreningsaktiva
10-11 maj träffades 30 kvinnliga föreningsaktiva på Arken för inspiration,
nätverkande och föreläsningar. Charlotte Axelsson föreläste om jämställdhet och
Stina Wikström från Parasportförbundet föreläste om inkludering.

I samarbete med Västergötlands Innebandyförbund arrangerade vi föreläsningen
”Det schyssta laget” på Nolhagaskolan för barn och ungdomsledare i samband
med Finnkampen 7 september.

