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Under året har det jobbats mycket för att få distriktet på rätt köl, vid tidpunkten för ordinarie 
årsmötet fanns det inga/få som var villiga att ta över arbetet och det fick tillsättas en tillfällig 
styrgrupp, efter ytterligare någon månads letande efter ledamöter lyckades distriktet få ihop en 
styrelse. Sittande styrelse valdes i slutet av april och innan alla hittat sina roller tog det lite tid, 
därför har styrelsens stora arbete i huvudsak legat under hösten. 
 
Det arbetet har bestått i att ta vid där andra slutat och sätta sig in i vad som behövs göra. 
Styrelsen har även lagt ner mycket arbete på att göra en bra arbetsplan och att fastställa VAD 
som är distriktets uppgift och vad NI klubbar kan ha för nytta av oss och vad VI kan göra för 
ER. Vi har även efter bästa förmåga arbetat utifrån verksamhetsplanen som fastställdes på 
ordinarie årsmötet. 
 
Följande personer har haft förtroendeuppdrag i distriktet under 2013 
 
Sittande ordföranden Maria Levin och kassören Emil Halvardsson avtackades vid ordinarie 
årsmötet 
 
Ny styrelse som valdes vid extraårsmötet  
ordföranden    vice. ordföranden 
Jennie Hedrén Hasselros   Jesper Kedjevåg 
 
kassör    sekreterare 
Emil Gustafsson   Magda Brattgård 
 
ledamot    ledamot  
Kim Håkansson   Johan Pettersson 
 
ledamot 
Pär Emanuel 
 
Revisor     Valberedning 
Dan Andersson   Mattias Nilsson 
 
SB&K:s utsedda revisor 
Thomas Hajas  
S&F Nordica Revision   
 
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året. Utöver det ett årsmöte och ett 
extraårsmöte.  
 
 
 
 
Avstämning verksamhetsplan 2013 
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 • Ambitionen under 2013 är att ha så mycket klubbkontakter som möjligt.  
   Vi tycker att det är viktigt att träffa våra medlemsklubbar, dels för att  
   informera om vår verksamhet, dels för att få information om klubbarnas  
   verksamhet.  
 
Genomfört och pågående 
För att uppnå detta delade vi in distriktets klubbar i grupper. Tanken är att varje klubb 
ska ha en person i styrelsen att arbeta emot. Vi i styrelsen ska i vår tur försöka ha 
mail/telefon/personlig kontakt någon gång per år med de klubbarna som man har 
extra ansvar för. 
Detta arbete började så smått under 2013 och är något som vi kommer fortsätta med 
och vidareutvecklas. 
 
• Vi kommer att fortsätta att stimulera klubbarna att söka mer bidrag.  
 
Genomfört och pågående 
I samband med att vi delade in styrelseledamöterna med ansvar för en grupp klubbar 
började flera presentera bidragssystemet för ”sina” klubbar. Vi fick då till oss att flera 
klubbar tycker det är för mycket och för svårt jobb för förlite pengar. Utifrån det har vi 
under året tittat över bidragsreglerna och ersättningsnivån och tagit fram nya rutiner. 
Dessa började så smått fungera undersenhösten och kommer att vara i fullt bruk 
våren 2014. 
 
• Vi kommer att satsa ännu mer på utbildning inom förbundet, såväl 
instruktörsutbildning som domarutbildning.  
 
Målet är att minste en av SB&Ks kurser skall ligga i Distriktet under 2014.  
 
 
• Vi kommer att sträva efter att det hålls ett DM i distriktets idrotter. 
 
EJ genomförd men en pågående process och ett påbörjat arbete 
Ett av de arbetsområden som styrelsen kommit fram till att vi vill arbeta med är bl.a. 
att få igång tävlingsverksamheten kring DM. Vi har under året arbetat med att ordna 
en DM-helg, lite i stil med SM-veckorna som finns nu. Då det är ett större 
arrangemang som kräver viss del av förarbete kommer detta förhoppningsvis bli 
verklighet hösten 2014. 
 
 
 
 


