Arbetsbeskrivning UU 2017-03-01 SBSF

Arbetsbeskrivning Ungdomsutskottet (UU)
SBSF ungdomsutskott skall verka för ungdomsverksamhetens bästa nationellt och dess
ledamöter förbinder sig att följa Svenska Baseboll och Softboll förbundets styrelses beslut
samt förbundet olika policys och styrdokument.
Utskottet skall verka för ungdomsverksamhetens 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. Med
ungdom avses alla i åldern 0–15 år.

SAMVERKAN
•

Samverka med övrig verksamhet inom SBSF

•

Hänsyn skall tas till SBSF övriga verksamhetsområden samt vår ekonomi

•

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

ADMINISTRATIVT/HANDLÄGGNING
•

Arbeta fram en realistisk budget och verksamhetsplanering för UU som lämnas in till
styrelsen senast 30 november året före den säsong som den avser.

•

Tillhandahålla aktuell information via hemsida, email eller liknande

•

Ansvara för Ungdomskonferensen vid den årliga Verksamhetskonferensen (VK).
Även kalla till övriga konferenser rörande ungdom om behovet finns.
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UTBILDNING OCH UTVECKLING
•

Att skapa och arbeta efter långsiktiga målsättningar i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och av styrelsen beslutade styrdokument.
Att tillsammans med SU och BU utveckla gemensamma strategier för SBSF
ungdomsverksamhet.

•

Att driva frågan kring värdegrund i enlighet med RF:s riktlinjer för barn- och
ungdomsidrott.

•

Att skapa ett helhetstänk, en röd tråd, genom att ungdomsverksamhetens samtliga
tävlingsmoment synkroniseras. Camps, serier, Little League, cuper/turneringar.

•

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

•

Stödja och sammanföra distrikten i arbetet med ungdomsfrågor

•

Utveckla arrangemangsguide för ungdomsevent

•

Ansvara tillsammans med BU och SU för att spelarutvecklingshelger/Clinics
arrangeras och att SBSF utvecklingsprojekt för ungdomsledare skall vävas in i dessa
helger. Ungdomsutskottet ansvarar.

UPPFÖLJNING
•

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

ARBETSSÄTT OCH SAMMANSÄTTNING
•

UU skall bestå av minst 4 ledamöter samt en ordförande

•

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