Ordförandemöte 2018-11-24 kl 10-15
Bollgatan 1, Växjö
Agenda
1. Introduktion
- Organisation
- Ekonomi
- Händelser under året
2. Presentation av GS Neil Johnson
3. Presentation av Landslagsansvarig tillsammans med Elitansvarig
3. Diskussioner i grupp inkl Lunch
- Inkomna frågor
- Frågor från Förbundstyrelsen
4. Presentation och diskussion i helgrupp

Diskussionspunkter
Mötesstruktur
Vilka möten bör hållas/arrangeras av Förbundsstyrelsen under året?
Just nu hålls en Föreningskonferens i början av året, är det rätt typ av forum?
Ska ordförandekonferens hållas och isf när ligger den bäst i tiden?

Organisation
Hur får vi fram fler som engagerar sig i arbetsgrupper som hålls ihop av
GS/Förbundsstyrelsen?
Vilka grupper bör finnas/skapas?

Föreningsutveckling
Vilket stöd behöver klubbarna från GS/Förbundstyrelsen?
Utveckling
Vilka nationella utvecklingsprojekt bör drivas av GS/Förbundsstyrelsen?
Vilka utvecklingsprojekt bör bedrivas lokalt av distrikt/klubb?

Diskussionspunkter – Inkomna frågor
Rekrytering & Utveckling
Hur ska vi marknadsföra och rekrytera bättre och om det finns områden som lämpar sig för att SRF
tar en ledande roll och ansvarar mer för?
Hur startar vi någon form av bred "instegsrugby" som kan kopplas till Rugbyfestivalerna?
Information till olika delar av landet gällande olika projekt typ gör ett försök och GIR mm

Allsvenskan
Seriesystem och planering av serier, TK vem är i den och vad händer?
Spelarantal för återstående matcher och säkra att det inte blir WO
Spelarantal för kommande år. Vad gör klubbarna för att rekrytera och utbilda?
Sätta krav på klubbarna och tvinga dem till att höja spelarantal naturligtvis med hjälp och stöd.
Kontrollera och säkra upp så klubbarna har ekonomi för Allsvenskan.
Kontrollera att reglerna för allsvenskan följs och så att alla förstår dem
Ordna med liverapportering av tex resultat.
Bilda en separat grupp med fokus för utveckling av Allsvenskan
Säkra och förtydliga att allsvenskan prioriteras före annat(kanske förutom landslagsverksamhet för
seniorer)
Ordna mediabevakning eller reportage för Allsvenskan, kanske en egen hemsida? Publicera statistik,
tabeller mm
Förtydliga för hela rugbysverige vad som är prioriterat och sätta fokus på det.
Göra Allsvenskan mer seriös genom regelefterföljnad, mediabevakning, resultatrapportering osv.

Diskussionspunkter – Inkomna frågor
Distrikt
Finns det intresse för regionsmatcher under året?

Landslag
Hur ska SRF prioritera, styra och finansiera landslagen?
Antal Landslag och ekonomin i dem

Övrigt
Läget i svensk rugby och med betoning på vad vi kan göra åt det?
Förbundets kommunikation till klubbarna
Information om vad som händer och vad förbundet gör förutom landskamper.

