Gruppindelning:

Gruppindelningen kan komma att slås ihop nä vi ser vilka som kommer.
Gruppledare.
Grupp 1 Röd, Gunilla Karlsson

Grupp 5, Blå. Olof Danielsson

Grupp 2 Orange, Kenneth Nylander

Grupp 6, Rosa. Ulla Samuelsson

Grupp 3. Grön, Simon Magdeburg

Grupp 7, Ljusblå. Marita Löfnertz

Grupp 4. Gul, Krister Gustafsson
Mikael är stand-in i fall någon sjuk. Annars går han runt och lyssna in.
Anna Olofsson från Sisu kommer också gå runt och prata lite om Sisu.

Frågor att diskutera:
Föreningsprecentation
Vad sysslar man med i föreningen.
Vad har man för skjutbanor
Är de manuella, typ av kastare, typ av målmaterial, tex Sius.
Nästa besiktning.
Övrigt som man vill ta upp om föreningen.

OBS frågorna är inte ragordnade i viktighetsordning. Gruppen diskuterar det de känner som
viktigast först.

1. Kommunikation
Vem skall vi från distriktsstyrelsen kommunicera med?
Kanske olika beroende på gren och disciplin. (Lista upp)
Idrott on-line. Använder Ni? Behöver ni hjälp med;
Hemsidan
Utbildningsmodulen
LOK
2. Utbildningsbehov.
Vill Ni att vi hjälper till att arrangera utbildningar?
Om Ja i så fall i vad?
Hemsidan se äeven fråga ett.
Tävlingskalendern (IndTA)
Föreningstränare
Administration (Kassör, sekreterare osv)
Domare
Skyttekortet
Vad mer ……

3. Distriktet är stort och när vi försökt anordna utbildningar har ofta en orsak till att inte komma
vara att man tyckt det är för långt att resa.
En ide vi har Nu är att i dessa mindre kretsar anordna olika verksamheter, men det kräver
också resurser, så vad finns det för resurser i Ert område att hjälpa varandra?
Speciellt med utbildning, det kanske finns en talang på att fixa viltmålsbanan,
lerduvekastaren, Megalink, hemsidan, mm och som skulle kunna vara närföreningarna
behjälplig för att komma igång. Försök att tänka vitt och brett, inte bara bland de som är
närvarande och inte bara inom er egen gren.
4. Vilka förväntningar har Ni på distriktsstyrelsen och grensektionerna?
a. Bry Er inte om vad stadgarna säger att vi skall göra, utan vad tycker Ni är viktigt att vi
skall göra för att utveckla vår sport och fritidsintresse.

5. Hur komma igång med arbetet Strategi 2025?

Läs mer på RF.SE

