Mötesprotokoll Bredd- och utvecklingsgruppen för Svensk vattenpolo

Tid:

17 december 2012

Plats:

Svenska Simförbundet, Stockholm

Närvarande:

Peter Hodor
Roger Sjösten
Andrea Davidsson
Alexandros Vlastos
Lars Tannerfalk

Anmält förhinder:

Bengt Lidh
Claes Jutner

1. Inledning
Peter berättade om syftet med mötet och att han kommer att skriva anteckningar för ett
protokoll.
2. Agenda
Peter gick igenom agendan för mötet.
3. Presentation av närvarande personer
Alla närvarande personer presenterade sig och berättade om sig själva och sin bakgrund
4. Information om bakgrund till den nya organisationen
Roger och Andrea berättade om arbetet bakom den nya organisationen och att det från
Simförbundets håll kommunicerats att det måste satsas på mer bredd- och
ungdomsverksamhet inom vattenpolon. Roger berättade om det förslag som lades fram och
den enkät som gick ut till de olika vattenpoloföreningarna samt de svar som kom in i
samband med detta. Det var mestadels positiv respons med det fanns även negativa åsikter
angående det förslag som presenterades, men eftersom det inte kom något motförslag så
presenterades förslaget för Simförbundets styrelse som beslutade att det ska genomföras.
5. Presentation av den nya organisationen
Peter gick kort igenom de preliminära ansvarsområden som varje person tilldelats. Gruppen
kunde enas om att följande ansvarsområden fanns med respektive ansvarig person.
Föreningsutveckling och utbildning: Andrea Davidsson
Landslag och elitutveckling: Alexandros Vlastos

Domare och regler: Lars Tannerfalk
Pollkampen: Roger Sjösten
Seriesystem och arrangemang: Claes Jutner
Media och kommunikation: Peter Hodor
Gruppen diskuterade även hur vi ska arbeta i undergrupper och förslaget som kom var att vi
ska ha vissa fasta undergrupper, t.ex. domartillsättning, medan vi i andra fall kommer att
behöva arbeta mer i projektform, t.ex. när det gäller vissa arrangemang.
6. Presentation av nuläget i de olika delområdena
Diskussion fördes angående hur det ser ut i dagsläget inom respektive område samt vilka
problem och möjligheter som finns. En kort sammanfattning av det som diskuterades:
Föreningsutveckling och utbildning: Andrea berättade att det kommer att bli viktigt att hjälpa
klubbarna att bygga sina organisationer och att använda sig av Idrottslyftet.
Det kommer också att vara viktigt att utbilda tränare för att dels få in fler tränare och dels att
öka kompetensen hos de tränare som finns. Utbildningarna idag bygger mycket på
simningens utbildningar och behöver gås igenom och uppdateras. Roger berättade att det
kommer att komma ett nytt system för utbildningarna som även vattenpolon kommer att
behöva anpassa sig till. Idag finns det en tränarutbildning som riktar sig till att träna
nybörjare 9-13 år, utbildningar för övriga målgrupper behöver tas fram.
Poolkampen: Roger berättade om Poolkampen där många klubbar är på väg in under året.
Positivt är att även de befintliga klubbarna har kört igång en del verksamhet genom
Poolkampen.
Stockholmsområdet är idag den region där det fungerar bäst medan klubbarna i t.ex.
Västsverige sagt att de inte riktigt är redo att komma igång än. Roger berättade även att
målet är att ha Poolkampen i 6-7 regioner runt om i landet och Andrea berättade att det
pågår ett projekt i Umeå med omnejd att starta Poolkampen.
Ett problem som identifierades var att klubbarna rekryterar 10-11 åringar medan de helst
skulle behöva rekrytera 8-9 åringar.
Domare och regler: Lars tyckte att när vi får fler lag så kommer vi även att behöva fler
domare. Gruppen var överens om att det måste genomföras domarutbildningar och att vi
måste vara bättre uppdaterade vad gäller regler, bedömningar etc. Angående utbildningar så
efterlyste Lars mer regionala utbildningar för att minska kostnaderna för de enskilda
domarna.
En sak som gruppen även diskuterade var en bättre kommunikation mellan spelarna och
domarna. Det bör finnas ett bra kommunikationsmedel där man kan få ut nya regler,
tolkningar och direktiv till klubbarna samt att även försöka ha någon träff med domarna och
spelarna/klubbarna för att öka förståelsen hos varandra.

Gruppen tyckte även att det vore bra om det fanns någon typ av utvärdering av domarna,
t.ex. att två domare utvärderar varandra om de dömt matcher efter varandra alternativt att
lagen och domarna för en diskussion efter matcherna.
Landslag och elitutveckling: Alexandros berättade hur landslagsverksamheten ser ut idag.
Gruppen var överens om att vi måste visa på att det fortsatt kommer att finnas en plan för
landslag/elitutveckling trots mindre medel till detta. Alexandros berättade att det finns en
fysprofil som tagit fram som inte följts upp, men att det inte är många av spelarna som når
upp till de kraven som ställts upp där. Det diskuterades även olika alternativ inom
elitutveckling och gruppen tyckte att det är viktigt att det finns en långsiktig plan med
landslagen.
Seriesystem och arrangemang: Roger berättade lite kort om hur serieindelningen ser ut idag.
Alla var överens om att seriestrukturen måste planeras i god tid men att det största
problemet med detta är att många av klubbarna på våren inte vet i vilka åldersklasser de
kommer att ha verksamhet i till hösten.
Lars nämnde att det är färre matcher än tidigare och att det skulle behövas fler matcher som
betyder något. Ett hinder för detta är att det kostar pengar för klubbarna och att
engagemanget för detta inte finns överallt.
Andrea tog upp idén om att ha någon typ av turneringsspel där alla spelare är välkomna att
komma med ett lag och spela matcher i Poolkampenformat. Det skulle t.ex. kunna vara
under sommaren en dag i veckan för att kanske kunna få fler äldre spelare som lagt av att
komma och spela och tycka att det är kul.
Det diskuterades även att arrangemangen måste bli bättre och att det bör finnas
styrdokument för klubbarna som ställer vissa krav på hur arrangemangen ska se ut. Det
kommer dock att vara viktigt att det är åtgärder som går att genomföra och inte ställer för
höga krav på klubbarna. Det diskuterades även att framöver få in digital resultatrapportering
vilket skulle frigöra mycket tid från Anette Nordlund på kansliet och dessutom få in resultat,
skytteliga etc. på en gång.
Gruppen diskuterade även att det är viktigt att Beachvattenpolon på SM-veckan blir ett bra
arrangemang eftersom det sänds i rikstäckande TV och att det troligtvis behövs en grupp
som bara arbetar med detta.
Media och kommunikation: Gruppen kom fram till att det är bäst om Peter sköter detta
ansvarsområde, eventuellt med hjälp av någon. Det kommer att vara viktigt att vi
kommunicerar ut det arbete som bredd- och utvecklingsgruppen gör och Peter kommer att
skicka ut sammanfattningar från våra möten till klubbarna. Roger nämnde också att det är
viktigt att vi poängterar att mycket av förändringarna kommer att ske under säsongen
2013/14 och inte med detsamma.

7. Åtgärdsplan till nästa möte
Gruppen kom överens om att följande åtgärder behöver göras inför nästa möte som är i
samband med Planeringskonferensen den 19-20 januari.

- De personer som är ansvariga för ett delområde tar kontakt med personer de tror skulle
kunna vara intresserade av att delta i olika undergrupper eller projekt. Just nu har vi inget
specifikt men i alla fall kolla om det finns intresse.
- Alla gör en prioriteringslista på vad de tycker är det viktigaste inom sitt ansvarsområde så
att vi kan se var vi måste lägga störst fokus.
- Peter skriver ihop ett mejl (klart 21/12) att skicka ut till klubbarna för att kommunicera ut
att gruppen har startat, dess syfte och hur vi tänkt arbeta. Viktigt i detta mejl att det
poängteras att det kommer att vara fortsatt landslagsverksamhet samt att trycka på att
klubbarna ska närvara vid Simidrottsforum i april.
- Andrea kollar om Bengt Lidh vet eller kan ta reda på vilka evenemang vi är anmälda till
under 2013 för att vi ska kunna planera och se om vi eventuellt behöver dra oss ur något.

8. Framtida arbetsgång
Olika förlag lades fram angående hur ofta vi skulle ses men det troliga blir att gruppen träffas
en gång varannan månad men att Peter kanske träffar respektive delområdesansvarig en
gång i månaden. Troligtvis så kommer det att vara en rätt tät kontakt mellan Peter och varje
delområdesansvarig genom mejl och telefon. Under våren kommer det troligtvis att vara
möten varje månad eftersom det ligger inplanerade konferenser.
9. Förankring av Bredd- och utvecklingsgruppens arbete
Diskussioner fördes hur vi bäst når ut med information om gruppens arbete. Peter sa att han
kommer att skriva en sammanfattning efter varje möte för ett utskicka till klubbarna och att
det ska vara i mer läsbart skick än ett mötesprotokoll. Peter nämnde att det kommer att vara
viktigt att personerna i gruppen har en positiv syn på det vi gör i kommunikation med övriga i
vattenpolosverige. Andrea tyckte att det är viktigt att tänka på att varje person representerar
Simförbundet genom sin medverkan i bredd- och utvecklingsgruppen.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
11. Mötet avslutas

Vid protokollet:
Peter Hodor

Åtgärdslista

Ärende

Ansvar

Klardatum

Ta kontakt med personer som
kan vara intresserade av att
delta i undergrupper/projekt

Samtliga

2013-01-18

Skriva ett mejl att skicka ut till
föreningarna angående
gruppens arbete.

PH

2012-12-21

Prioriteringslista inom
respektive område.

Samtliga

2013-01-18

Ta reda på vilka evenemang
vi är anmälda till under 2013.

AD/BL

2013-01-18

Status

Nytt klardatum

