Arbetsbeskrivning SU 2017-03-01 SBSF

Arbetsbeskrivning Softbollutskottet (SU)
SBSF softboll utskott skall verka för softbollen bästa nationellt och internationellt, såväl inom
bredd - som elitutveckling. Dess ledamöter förbinder sig att följa Svenska Baseboll och
Softboll förbundets styrelses beslut samt förbundet olika policys och styrdokument.
Utskottet skall verka för softbollens utveckling över tid och bör så långt det är möjligt arbeta
med långsiktig och tydlig målsättning samt verka för en ansvarsfull ekonomi. Prioriterade
områden skall vara rekrytering och att verka för att behålla unga spelare.

SAMVERKAN
•

Samverka med övrig verksamhet inom SBSF

•

Hänsyn skall tas till SBSF övriga verksamhetsområden samt vår ekonomi

•

Samverka med ekonomiansvarige inom SBSFs styrelse och kanslipersonal.

•

Vidarebefordra ärenden som inte ska handläggas av SU till SBSFs styrelse eller
ansvarigt utskott.

ADMINISTRATIVT/HANDLÄGGNING
•

Att tillsammans med stabsgruppen för landslagen arbeta fram en realistisk budget och
verksamhetsplanering för våra landslag samt övrig elitverksamhet, som lämnas in till
styrelsen senast 30 november året före den säsong som den avser. SU har
huvudansvaret för verksamhetsplaneringen och Staben för landslagens ekonomi.

•

Arbeta fram en realistisk budget och verksamhetsplanering för Sus verksamhet utöver
landslags- och elitverksamhet. Den lämnas in till styrelsen senast 30 november året
före den säsong som den avser.
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•

Hantera tävlingsverksamheten i nära samarbete med övriga utskott och SBSFs styrelse

•

Tillhandahålla aktuell information via hemsida, email eller liknande

UTBILDNING OCH UTVECKLING
•

Att skapa och arbeta efter långsiktiga målsättningar i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och av styrelsen beslutade styrdokument.

•

Att skapa ett helhetstänk, en röd tråd, genom vår elit- och landslagsverksamhet.

•

Vara beredd att hålla i eller medverka vid utbildningar och träffar som arrangeras av SBSF

•

Att skapa ett helhetstänk, en röd tråd, genom att softbollens samtliga tävlingsmoment
synkroniseras. Inomhus och utomhus SM (SM-veckan), serier, SIM och
cuper/turneringar i samarbete med Tävlingskommittén.

•

Diskutera och ge förslag till SBSFs styrelse och övriga utskott gällande utveckling av
den sportsliga verksamheten inom SBSF

•

Se över, underhålla och utveckla regelverket (Tävlingsbestämmelserna TB) för
Softboll i samarbete med Tävlingskommittén (TK) där TK är sista instans i
handläggningen av TB

•

Att involvera SUs övriga verksamhet i landslagsverksamheten i form av spelarledarutvecklings läger eller andra utbildningstillfällen.

•

Att vara stabsgruppen behjälplig med att ta fram förslag på och utveckla olika policys
som gäller för våra landslag så som ex. alkoholpolicy, uppförandekoder och spelar och
ledarkontrakt.

•

Att i samverkan med softbollprojektet utveckla kommande softbollspelare där
prioriteringen ligger inom området rekrytera och utbilda

•

Att samverka med RIG i utvecklingsfrågor.

UPPFÖLJNING
•

Att efter varje säsong lämna en redogörelse för styrelsen (verksamhetsberättelse) om
säsongen som varit, samt hur arbetet i SU fungerat. Denna ska innehålla utvärdering
av de för SU fastställda målsättningarna.

•

Att efter varje säsong utvärdera landslagens prestation samt utveckling gentemot mot
de fastställda målsättningarna.
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ARBETSSÄTT OCH SAMMANSÄTTNING
•

SU skall bestå av minst 4 ledamöter samt en ordförande. En representant för RIG ska
finnas med i SU.

•

SU:s ordförande ansvarar för att driva arbetet i SU och förändra arbetsformer inom
kommittén om så behövs, samt för att hålla i kontakten med SBSFs styrelse.

Givetvis står det gruppen fritt att ta hjälp av SBSF övriga resurser eller andra lämpliga
personer för att klara sina arbetsuppgifter.
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