Juniorkommittén

Möte 6, verksamhetsår 2019/2020
Den 8 juni 2020 / 19.00–20.55 / Telefonmöte

Närvarande (per telefon)
Eva Abragi (E.A.), Björn Sörling (B.S.), Janne Malmström (J.M.), Mats Engman (M.E.) och Ida Grönkvist (I.G.).

AGENDA
1. E.A. föredrar dagordningen.
a. I.G. väljs till protokollförare.
2. Utvärdering av juniortävlingen den 21 maj 2020 på BBO.
a. Totalt 15 juniorlag från Sverige, Norge och Danmark kom till start i tävlingen. Tävlingen
blev mycket uppskattad av de deltagande juniorerna från våra grannländer.
b. B.S. berättar om hur spelet fortlöpte under dagen. Spelarna lärde sig snabbt hur man
startade upp matcher på BBO. Därefter löpte dagen på utan några större problem.
c. JK tar med sig frågan om att arrangera fler juniortävlingar på BBO framöver.
3. M.E. presenterar Juniorprojektet som lanserades för några veckor sedan på SBF:s hemsida.
a. Identifierade problem med juniorrekrytering, förslag till åtgärder på förbundsnivå samt
förslag till projekt riktade mot klubbar. Eventuellt samarbete med MK kring strukturella
förändringar inom styrelser på klubbarna. JK är överens om att vårt uppdrag är att inta ett
juniorperspektiv i alla frågor.
b. Viktigt att jobba både på central nivå och på klubbnivå.
c. Helt nätbaserade utbildningar är svårt för de yngsta juniorerna. J.M. flikar in att för de
yngsta juniorerna är den lämpligaste utbildningsmetoden att sitta med direkt vid bordet
och enbart ha mycket korta informationspass/genomgångar.
d. JK diskuterar hur man ska gå tillväga för att hitta nätverk för yngre spelare, eventuellt
sätta klubbar i kontakt med varandra. Det är viktigt att fånga upp ensamma juniorer på
landets klubbar så att de får kontakt med juniorverksamheten.

4. Styrgrupp för Juniorprojektet.
a. JK anser efter diskussion att styrgruppen för Juniorprojektet bör vara i vart fall till viss
del fristående från JK. JK ska istället fungera som “beställare” av projektet och ge
styrgruppen stor handlingsfrihet.
b. E.A. har varit i kontakt med Lars Nilsson som uppgett att han är villig att delta i
Juniorprojektet. JK fattar följande
BESLUT: JK utser Eva Abragi, Janne Malmström och Lars Nilsson till styrgrupp för
Juniorprojektet. Mats Engman kommer vara projektledare för projektet.
c. M.E. får i uppdrag att presentera ett utkast till projektplan för projektet inom kort.
5. JSM-par 2020 – JK planerar fortsatt för ett JSM-par och riksläger under höstlovet 2020.
Utgångspunkten är att situationen då är sådan att det är möjligt att arrangera live-tävlingar. Om
arrangemanget ska ställas in måste detta efter överenskommelse med kursgården som bokats för
aktiviteterna ske senast den 23 augusti 2020. JK kommer därför att ha ett avstämningsmöte kort
innan denna tidpunkt.
a. JSM-par kommer att hållas lördag-söndag och därefter ett riksläger måndag-tisdag. M.E.
kommer skicka ett utkast till program för aktiviteterna till JK för synpunkter. JK ska även
börja skissa på kostnaderna för att kunna ta fram ett kostnadsförslag för deltagarna.
b. För att JSM-par ska bli av krävs åtminstone 12 par. JK är optimistiska kring att detta ska
gå att hitta om information går ut i god tid.
6. Under helgen den 6-7 juni arrangerades en landslagstävling på BBO där åskådarna fick skänka
valfri summa pengar till Juniorfonden. De som skänkte mer än 200 kr var samtidigt med i en
utlottning om att spela en tävling med en landslagsjunior under nästa festival. Totalt skänkte 52
personer mer än 200 kr och deltog i utlottningen. JK gjorde under mötet en lottdragning och
följande två personer vann varsin tävling med en junior:
a. Nils-Bertil Gustavsson vann en tävling med Erik Hansson
b. Stefan Andersson vann en tävling med Andreas Abragi
JK tackar er för er generositet och Martin Löfgren för initiativtagandet!
7. JSM-par 2021 – JK har tidigare beslutat om att JSM-par 2021 kommer att arrangeras under
januari/februari nästa år. Då Karlstads BK nu dragit tillbaka sitt erbjudande om att arrangera
tävlingen behöver man hitta en ny arrangör. I.G. föredrar för de klubbar som anmält intresse för

att arrangera juniortävlingar. M.E. får i uppdrag att ta kontakt med klubbarna i fråga för att
undersöka deras möjligheter att arrangera JSM-par under perioden ifråga.
8. Övrig information
a. Belastningsregisterutdrag för funktionärer i juniorsammanhang – E.A. konstaterar att
frågan för närvarande tas upp på flera nivåer inom förbundet och klubbar efter att JK
fattade beslut om att verka för ett sådant krav vid nationella juniorarrangemang.
b. M.E. berättar om de distriktssamtal han deltagit i sedan han påbörjade sitt arbete på SBF
där han särskilt pratat om rekrytering av juniorer och yngre spelare. M.E. konstaterar att
det finns många klubbar som är intresserade av att jobba med frågorna men att det i
dagsläget inte finns en så väl utarbetad metod för att lyckas.
c. J.M. berättar om att kompendiet om budgivning (5533) kommer i uppdaterat korrektur
som kommer att tryckas i juli månad.
9. E.A. föredrar för JK:s ekonomi och budget. Eftersom förbundet för närvarande befinner sig i en
rätt besvärlig ekonomisk situation påverkar detta givetvis även JK som också fått direktiv att vara
återhållsamma med sina medel. E.A. var i maj och besökte kansliet i Örebro för att utreda frågor
om hur JK:s budget fungerat under tidigare år och hur medel tilldelats. Det kan konstateras att JK
under en lång tid bakåt inte haft en tydlig budget eller ramar för vilka medel som kan användas
till vad. Historiskt sett har de lägren som anordnats i JK:s regi dock varit den största utgiftsposten
vilket det kommer fortsätta att vara. JK konstaterar att det i rådande situation inte är möjligt att
skissa på en helt klar budget för nästa verksamhetsår då det ekonomiska läget är allt för osäkert
och en historisk tillbakablick inte ger mycket vägledning. JK ger trots detta E.A. i uppdrag att
skissa på ett budgetförslag inför nästa verksamhetsår.
10. Nästa möte bokas till den 19 augusti 2020 kl. 19.00.

Ida Grönkvist

