Verksamhetsplan för Sydöstra Götalands BTF år 2020
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:
Samarbeta med RF/SISU i olika utbildningsprojekt. Under 2020 planerar via att arrangera 23 tränarutbildningar och en tävlingsledarutbildning.
Arbeta mer med fortbildning av våra tränare och tävlingsledararrangörer t.ex. genom skapa
mötesplatser/forum och behovsanpassade utbildningar.

Tävlingsverksamhet:
I samarbete med utsedd förening arrangera DM, zonavslutning och veteranträffen.
Administrera seriespel och försöka få ihop till en damserie div 3.
Decemberloopen och Marsloopen skall integreras i den södra zonverksamheten och vara
en del av zontävlingssystemet.
Jobba aktivt för ett ökat deltagande i distriktets alla tävlingar och seriespel.
Vi ska ansvara för de riks och regionsarrangemang som åligger distriktet.

Lägerverksamhet:
Bedriva läger på olika platser i distriktet. Målet är 6 läger som sprids ut över distriktet.
Ansvara för de åtaganden vi har för att driva RF-SISU Blekinge Hällevikslägret

Domarverksamhet
Deltaga i domarkonferens samt arrangera domarutbildningar utefter föreningarnas behov.
Arrangera distriktsdomarutbildningar och arbeta med fortbildning av distriktsdomare t.ex.
genom att skicka 4 utsedda till förbundsdomarutbildningen i Köping.
Tillsätta överdomare vid de tävlingar och seriematcher som arrangeras och spelas inom
Distriktet.
Verka för att arrangera en eller två fortbildningsträffar för utbildade domare för att
kommuniceras nya regler.

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.
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. Anmälningar till läger, serier,
utbildningar mm kommer att finnas för anmälan på hemsidan.
Ge föreningarna möjlighet att lägga ut tävlingsinbjudningar och resultatlistor på vår hemsida.
Undersöka möjligheterna för en större föreningsträff för hela distriktet.

Representation:
Deltaga 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.

