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Verksamhetsplan för Sydöstra Götalands BTF
Verksamhetsåret 2021 påverkades kraftigt av den rådande pandemin. Verksamhetsplanen
var offensiv med förhoppning att utveckla och få igång flera olika verksamheter. Mycket av
detta kunde inte genomföras och delar av det som fanns med i verksamhetsplanen fick
läggas på is.
Det fanns en optimism hos oss i förbundet och våra föreningar när säsongen startade i höstas
att verksamheten äntligen skulle komma igång som tidigare. Flera föreningar har sett en
tillströmning av framförallt unga spelare. Trots detta ser vi problem vad gäller:
• Vikande trend i antalet tävlingar i distriktet.
• Fortsatt problem med att rekrytera ledare, tävlingsledare och domare.
Vår verksamhetsplan för 2022 bygger därför mycket på att arbeta med dessa frågor samt
stötta föreningarna för att vända den vikande trenden. 2022 ska bli ett år där möjlighet ska
finnas att arrangera fler läger och tävlingar. Vi ska även kunna genomföra utbildningar för
såväl tränare, tävlingsledare samt domare.
Under 2021 startade vi upp ett nytt lägerkoncept som visat sig vara mycket positivt. Detta
koncept är vår ambition att fortsätta erbjuda föreningarna i distriktet.
Vi vet att det kommer även fortsättningsvis ställa krav på oss att vara flexibla och tänka
lösningsorienterat.
För varje aktivitet vi genomför kommer vi att följa de rekommendationer och restriktioner som
fastställs av regering, Folkhälsomyndigheten och vårt eget överordnade organ SBTF.

Ekonomi
Målet är att hålla den av årsmötet fastställda budgeten. Vi ska jobba med fortsatt
effektivisering i det ekonomiska arbetet för minskad administrativ tid.
2022 års budget är en expansiv budget som avsiktligt inte är balanserad. Skälet till detta är att
vi föreslår flera stora stödpaket i syfte att främja distrikts- och föreningsverksamheten.
Våra fokusområden kommer att vara:
• Utbildning
• Tävlingsverksamhet
• Läger

Utbildning
Som situationen ser ut ser vi ett ökat behov av utbildningsinsatser och har beslutat ha detta
som ett fokusområde under verksamhetsåret. Vi har därför tagit fram flera olika stödpaket

som ska ge föreningarna möjlighet att använda året till en rejäl kompetenshöjning inom flera
områden.
Stödpaket utbildning:
Digital tränarutbildning
SBTF’s digitala Klubbutbildning finns nu tillgänglig. Föreningar kommer att under året kunna
söka utbildningskoder för denna utbildning (totalt 20 st). Antalet koder per förening kommer
att vara begränsat och ett krav för att få tillgång till koden är att den sökande genomgått
BAS-utbildningen. Vi kommer dessutom att komplettera med möjlighet att ansöka om fler
utbildningskoder för BAS-utbildningen under året.
Ledarträffar
Under året ska tränare/ledare erbjudas möjlighet att delta vid 1-2 st träffar som finansieras av
förbundet. Målsättningen är att bjuda in någon intressant föredragshållare.
Tävlingsledarutbildningar
Föreningar som saknar tävlingsledare erbjuds att skicka en ledare per förening på
tävlingsledarutbildning där avgiften bekostas av Sydostpingis.

Distriktsdomarutbildning
Vi kommer under året att kostnadsfritt erbjuda föreningar att söka 30 st koder till
distriktsdomarutbildningar. Möjligheten att söka är begränsad till är 4 st per förening.
Utbildning/Inspiration materialkunskap:
Vi planerar för ett eller flera tillfällen i ämnet materialkunskap till viss del finansierat av
förbundet.

Tävlingsverksamhet:
I vår löpande verksamhet ska vi:
•

administrera seriespel och om möjligt även få ihop till en damserie div 3

•

arrangera/utse arrangör av DM, zonavslutning och veteranträffen

•

jobba aktivt för ett ökat deltagande i distriktets alla tävlingar och seriespel

•

ansvara för de riks- och regionsarrangemang som åligger distriktet

•

verka för att få ytterligare utbildade förbundsdomare,

Utöver detta planerar vi flera olika stödåtgärder gentemot våra föreningar. Stödåtgärderna
kommer att gälla under säsongen 2022/2023.
Stödpaket tävling:
ADM-avgiften (den avgift för tävlingsandelar som tillfaller vårt distrikt) slopas för att
uppmuntra fler föreningar att fortsätta arrangera tävlingar och starta nya tävlingar.

Möjliggöra för föreningar att starta nya tävlingar i ett samarrangemang med Sydostpingis.
Därigenom kan förbundets programlicens för TT Coordinator användas vid arrangemanget.
Föreningar som ännu inte genomgått tävlingsledarutbildning kan få stöttning av Sydostpingis i
form av en tävlingsledare vid arrangemanget.

Nytänk tävling:
Vi vill stötta föreningarna till att arrangera ett eller flera ”Drive in”-arrangemang (i formen av
D-tävling). Detta kan göras som ett samarrangemang med förbundet som vid behov kan
stötta med ev tävlingsledare samt möjligheten att administrera tävlingen med hjälp av TT
Coordinator. En idé skulle kunna vara att arrangera i anslutning till någon av distriktets
zontävlingar eller annan tävling.

Lägerverksamhet:
Lägerverksamheten är ytterligare ett prioriterat fokusområde.
Om möjligt bedriva läger på olika platser i distriktet. Målet är 4-6 st läger som om möjligt
förläggs på olika platser i distriktet. Kostnaden kommer att vara subventionerad.
Fortsatt erbjuda skräddarsydda föreningsläger i form av dagläger ute hos föreningar.
Föreningar kan söka enskilt eller tillsammans med annan förening och upplägget anpassas till
föreningarnas behov/förutsättningar. Förbundet bekostar tränare samt står för reskostnaden
till lägren.
Vi ska, om RF-SISU Blekinge Hällevikslägret arrangeras, ansvara för de åtaganden vi har för att
genomföra det.

Domarverksamhet:
Deltaga i domarkonferens samt arrangera distriktsdomarutbildningar och arbeta med
fortbildning av förbunds/distriktsdomare.
Tillsätta överdomare/domare vid de tävlingar och seriematcher som arrangeras och spelas
inom distriktet.
Vi skall verka för att rekryteringsprocessen av nya distrikts- och förbundsdomare utvecklas och
breddas. Vi vill skapa en större tydlighet om vilka möjligheter som ges inom domarområdet
för föreningsledare i vårt distrikt. Områdena i Kronoberg och Kalmar län är särskilt utsatta
varför vi under säsongen 2022-2023 kommer ha ett särskilt fokus där.

Övrigt
Information:
Se till att föreningarna får all information som berör dem genom vår hemsida och mail. Även
sociala medier finns som komplement.
Inbjuda föreningarna till seriemöten, årsmöte mm. Kan vara både fysiska och digitala möten.
Hålla kontakt med angränsande distrikt, DF, RF-SISU samt Svenska Bordtennisförbundet.

Följa utvecklingen och fortsätta att utveckla vår hemsida och sociala medier. Hålla
kanalerna aktuella samt stötta förbundets föreningar i sin digitalisering.
Ge föreningarna möjlighet att lägga ut tävlingsinbjudningar och resultatlistor på vår hemsida.
Ny hemsida
Beslut är taget att Idrott online inte fortsatt kommer att erbjuda gratis hemsidor. Vid årsskiftet
2022/2023 stängs funktionen ned. Det påverkar även Sydostpingis som under året kommer att
behöva ersätta den befintliga webblösningen med en ny.
Vi har kontakt med SBTF samt RF SISU angående frågan och kommer att göra en inventering
hur situationen ser ut bland föreningarna i distriktet. Målet är att på olika sätt stötta våra
föreningar samt informera hur SBTF jobbar med frågan.
Representation:
Delta i konferenser, konvent och möten anordnade av Svenska Bordtennisförbundet,
Region Syd och RF-SISU.
Besöka och hjälpa nytillkomna föreningar att komma igång med sin verksamhet.

