Verksamhetsplan
Vår verksamhet kommer även för 2021 att starkt påverkas av Covid 19. Det är i inledningen
av 2021 SBTF:s ambition att pingisåret ska förlängas för att så långt det är möjligt kunna
slutföra säsongen 2020/2021.
Det kommer att ställa krav på oss att vara flexibla och tänka lösningsorienterat.
Under 2020 började vi alltmer jobba med att skapa digitala forum och detta kommer vi att
utveckla och fortsätta använda oss av. Det påverkar hela vår verksamhet men gäller främst på
utbildningssidan och i vårt dagliga arbete.
Vi kommer att följa de rekommendationer och restriktioner som fastställs av regering,
Folkhälsomyndigheten och vårt egna överordnade organ SBTF.
Vi ska jobba aktivt med att stötta föreningarna att genomföra verksamhet på mer lokal nivå
för att undvika långa resor.
Under verksamhetsåret 2020 erhöll vi ett bidrag från region kronoberg för att stötta upp
bordtennisverksamheten i distriktet. Under 2021 är samma summa avsatt för riktad
verksamhet
Ekonomi
Målet är att hålla den av årsmötet fastställde budgeten. Vi ska jobba med
fortsatt effektivisering i det ekonomiska arbetet för minskad administrativ tid.
Utbildning
Vi kommer att planera och försöka genomföra minst 1 tränarutbildning samt färdigställa den
påbörjade tränarutbildningen.
En digital BAS-utbildning för tränare kommer att tillhandahållas av
SBTF. Sydostpingis kommer att utvärdera denna utbildning. Planen är att erbjuda föreningar
möjlighet att få utbildningen finansierad inom ramen för Sydostpingis verksamhet. Målet är
att BAS-utbildningen ska följas upp samt utvärderas.
Om möjlighet ges kommer vi att samarbeta med RF/SISU i olika utbildningsprojekt.
Tävlingsverksamhet:
I den mån Folkhälsomyndighetens restriktioner och Svenska BTF:s direktiv ger oss
möjlighet ska samarbete med utsedd förening arrangera DM, zonavslutning och
veteranträffen.
Vi ska:
•
administrera seriespel och försöka få ihop till en damserie div 3

•
•
•

jobba aktivt för ett ökat deltagande i distriktets alla tävlingar och seriespel
ansvara för de riks- och regionsarrangemang som åligger distriktet
om det är möjligt arrangera en tränings/tävlingsledarträff

Lägerverksamhet:
Om möjligt bedriva läger på olika platser i distriktet. Målet är 2 läger som om möjligt
förläggs på olika platser i distriktet.
Vi ska, om det kommer att arrangeras, ansvara för de åtaganden vi har för att driva RF-SISU
Blekinge Hällevikslägret.
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.
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.
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.

