Beslut kring Elitlicensansökan för säsongen 2019/2020 och 2020/2021
för Uddevalla Konståkningsförening

Uddevalla Konståkningsförening beviljas härmed Elitlicens för säsongen 2019/2020 och 2020/2021.
Arbetet ska fortsätta under hela perioden. Under 2019/2020 behöver ingen ny ansökan göras, men
en delrapport ska lämnas senast den 15 april 2020. Delårsrapporten skickas ut av SKF via länk i
början på år 2020.

Feedback och medskick
Nedan hittar ni feedback och medskick kring er ansökan.
Fokusområde 1. Trygga Idrottsmiljöer
• Jättebra arbete med värdegrund, uppförandekod!
• Bra att ni jobbat vidare med häftet Trygga Idrottsmiljöer även denna säsong. Häftet har
uppdaterats sedan förra året, vilket innebär en förbättring.

Fokusområde 2. Träningsverksamhet
• Bra att ni har fin tillgång till is. Sträva efter att erbjuda en ordinarie säsong från v 32 – v 17.
Vi vet att detta är en stor utmaning. Information kring detta hittar ni i bifogad bilaga (Bilaga
Information till föreningar kring anläggningar och jämställdhet).

Fokusområde 3. Föreningsstyrelsen
• Bra jobbat.
• Fortsätt jobba för att nå en könsfördelning på minst 40-60 i er föreningsstyrelse. Vi vet att
detta är en stor utmaning. Information kring detta hittar ni i bifogad bilaga (Bilaga
Information till föreningar kring anläggningar och jämställdhet). Dela gärna informationen
med er valberedning.

Fokusområde 4. Föreningen som arbetsgivare
• Bra jobbat! Bra att ni hittat en rutin för och börjat jobba med dessa delar på ett bra sätt.
• Bra att ni kommit igång med utvecklingssamtal. De tränare som inte jobbar så mycket, eller
inte hunnits med av annan anledning, med dessa skulle ni kunna ha en avstämning i grupp.
Försök fånga upp hur de upplever verksamheten och vilka eventuella utmaningar/behov de
har. Det kan vara en kortare avstämning på 15-20 min i samband med träningstillfälle eller
tränarmöte.

Fokusområde 5. Tränare och tekniska funktionärer
• Föreningen har steg 4-utbildade tränare för elitåkarna samt aktiva tekniska funktionärer.
• Jättebra att ni utbildat fler tekniska funktionärer.
• Bra att ni jobbar på att vidareutbilda tränare och tekniska funktionärer.
• För en dialog med era aktiva/fd aktiva kring karriärsförlängning som tränare eller teknisk
funktionär. Använd gärna vår reklamfilm som är framtagen för att fler ska få upp ögonen för
TF-rollerna https://skatesweden.solidtango.com/video/skatesweden-textad-190215
• Era tränare och tekniska funktionär kan fungera som förebild och inspiration för andra.

Fokusområde 6. Föreningsinformation & föräldrakommunikation
• Jättebra att ni har hittat en bra rutin för detta.
• Bra att ni bjuder in era föräldrar till möte och skapar ett forum för information, dialog och
diskussion.

Fokusområde 7. Avgifter och ekonomi
• Det framgår i er ansökan att information går ut skriftligt till era medlemmar, vilket är bra.
• Bra att ni investerar i utbildningar.

Fokusområde 8. Antidoping
• Bra att ni arbetar mot användandet av förbjudna preparat, dvs doping.

Fokusområde 9. Arrangörsutbildningar
• Bra att ni håller koll på era arrangörsutbildningar.
• Nästa säsong kommer en ersättning till Club Comp. Om föreningen ska arrangera en tävling
säsongen 2019/2020 behöver ni säkerställa att ni går utbildningen i
resultatberäkningsprogram. Ska föreningen inte arrangera tävlingar under säsongen
2019/2020 har ni möjlighet att skjuta på genomförandet av utbildning i
resultatberäkningsprogram till början av säsongen 2020/2021 om ni önskar.

Fokusområde 10. Svenska Konståkningsförbundets Convention & Årsmöte.
• Bra att ni deltar vid dessa träffar. Ert deltagande uppskattas.

Tack för er ansökan och grattis till ett bra arbete och en välskött förening!

