SLU - Møtereferat 30.09.2015
Tilstede: Nina Røkkum, Lars Brevig, Espen Refsnes, Theodor Bondevik, Ola Stai, Arvid Johnsen, Arnt
Roar Akseth, Espen Viken, Kenneth Carlsen, Arild Bjerkan og Martin Denstedt.
Referent: MD
Sted: Idrettens hus, Trondheim Spektrum
Tid: 18.00-19.30
Hva

Hvem

Agenda:
1. "Bli kjent" - sportslige ledere fra klubbene møtes
og bygger nettverk.
2. Hva gjør en sportslig leder?
3. Idédugnad - felles prosjekter 2015/2016.
4. Pizza :)
5. Annet:
1. "Bli kjent":
Oppmøtet til dette første SLU-møtet må sies være
godkjent, da 7 klubber var representert: NTNUI,
Sjetne IL, SPK Freidig, Nidelv IL, Lånke IL, Nyborg IL
og Klæbu IBK. Målet er selvsagt at få med så mange
klubber som mulig i SLU, men dette er en god start.

Alle

Deltakerne fikk først presentere seg for hverandre.
Det er en god blandning i alder og fartstid innen
innebandy i gruppen, men samlet sitter deltakerne på
mye erfaring.
En Facebook-gruppe ble opprettet: «SLU MNBR» - en
lukket gruppe, der klubbenes SLU-representanter kan
kommunisere enkelt og uformelt.
2. Hva gjør en Sportslig Leder / Sportslig Utvalg:
Ikke alle klubbene som var representert har sportslig
leder (SL) per dags dato, og i de klubbene som har, er
rollene litt forskjellige. At det kan se ulikt ut fra klubb
til klubb, er helt naturlig, da størrelse, organisasjon og
«etableringsfase» varierer stort. Behovet/ønsket om å
definere denne rollen var det imidlertid stor enighet
om.

Alle

Status

Når

For å kunne definere og begrense oppgavene til SL,
trengs en arbeidsinstruks (AI) – et dokument som
klubben utarbeider etter egne behov. NBF har laget
en «mal» med eksempler på ansvarsområder og
oppgaver for SL – eller i større klubber – et sportslig
utvalg (SU). Denne malen ble delt ut og noen av
punktene ble diskutert i møtet. Malen er tenkt som et
utgangspunkt eller forslag på oppgaver som hver
klubb kan velge å bruke deler av i prosessen med å
skrive sin egen AI. Alle punkter i malen passer nok
ikke for alle klubber og hva et begrep som f.eks.
«sportsplan» omfatter, må tilpasses hver enkelt klubb.
En slik AI, vil gjøre det enklere å ta på seg vervet SL.
Presentasjon i klubb
Alle SL fikk i oppgave å rapportere fra møtet til eget
klubbstyre, før neste møte. Dette for å holde
klubbene oppdatert og for å forankre ambisjonen om
en SL i hver klubb.
Lage utkast til AI
Deltakerne ble også enige om å lage et utkast til AI
(hvis klubben ikke allerede har det) i respektive klubb.
Dette første utkastet skal være klart til neste SLUmøte.
3. Idédugnad:
Et av formålene med SLU er å legge til rette for, og
igangsette felles prosjekter. Med dette punktet på
agendaen var tanken å identifisere slike prosjekter,
men dessverre ble det ikke tid til idédugnad denne
gangen. «Kompetanseløft» var imidlertid noe som ble
nevnt og flere av de oppmøtte mener at vi bl.a.
trenger flere utdannede trenere i innebandymiljøet.
Her finnes nok flere mulige samarbeidsområder.
Dette blir derfor et sentralt tema på neste møte og
forhåpentlig også en diskusjon i tiden frem mot
møtet.
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4. Pizza

Spist opp


6. Annet:
Neste møte ble avtalt å avholdes 2. des. 20:00

Neste møte: 2. desember, 2015, klokken 20:00. Invitasjon sendes ut av UK.

Fristliste:

Sende ut invitasjon til neste møte
Presentasjon i klubb
Lage utkast til AI

UK
SL
SL

31. okt.
2. des.
2. des.

