
 

Svenska Friidrottsförbundet 
SWEDISH ATHLETIC ASSOCIATION 

 
 

Beträffande:   Svensk friidrott 
 

Hej, 

hur går det för din kära friidrottsklubb? Hur många placeringar tog ni i år på DM, SM etc 
och hur ser det ut inför framtiden? 

 

Lyckas vi i friidrotten vara tillräckligt attraktiva och kul att jobba med för att nya tonåringar 
och föräldrar ska vilja komma just till oss, och inte bara till vår barnverksamhet? Kommer 
din  förening därför att stå sig stark och aktiv även i framtiden? 

 

Det här är några av de frågeställningar vill skulle vilja diskutera med just Dig, och med ett 
40- tal av dina motsvarigheter i andra klubbar i Norrland. 

 

Tanken är att vi ska sätta av ordentlig med tid för att diskutera detta tillsammans och på ett 
sådant sätt att det ger oss alla en stimulans och ett utbyta. Hur ser det ut i våra föreningar 
inför framtiden? Tar vi tag i rätt saker? Stödjer vi varandra tillräckligt i arbetet med att 
utveckla oss? Vilka möjligheter riskerar vi att missa?  Etc.  Vi tänkte utgå från Svenska 
Friidrottsförbundets vackra visioner och mål – är dom meningsfulla?, göra några intressanta 
inspel,  få lite reflektioner och råd från bl a Ledarinstitutet som forskar och ger råd till ledare 
i ideella organisationer som vår. Vi hoppas det ska ge spännande diskussioner där vi kan 
plocka fram idéer och behov att jobba med framöver. 

 

Det här är ett initiativ som beslutades på Svenska Friidrottsförbundets årsmöte. För 
Norrlands del tänkte vi förlägga mötet i samband med den traditionella 
Norrlandskonferensen, som alltså i år får ett delvis nytt innehåll och upplägg. 
I dagarna har den formella inbjudan till Norrlansdkonferense skickats ut. För att snabba på 
kommunikationen skickar vi denna information även direkt till dig som klubbrepresentant. Vi 
skulle tycka det vore väldigt kul om just Du kan komma och tror att du, när du åker därifrån, 
ska tycka att diskussionen har varit viktig och produktiv. 

 

När: Lördag 18 oktober kl 8.15 – om du har långt att åka måste du 
alltså komma på plats redan fredag kväll.. 



 

 

Mötet avslutas vid 15-tiden på söndagen. 
Anmälan till Stieg Sundström Sjömärkesvägen 26, 891 78 Bonässund. Fax 0660-156 92 

E-post stieg.sundstrom@swipnet.se  Senast 24 september 

Ange om du önskar logi. Ev.enkelrum och när du kommer. 

Svenska friidrottsförbundet står för en loginatt, som återbetalas efter konferensen. 

Deltagaravgift: 1500:-/ person( 2 logi i dubbelrum) Tillägg 500:- vid enkelrum. 

                          800:-/ person utan logi. Ev.garageplats ingår inte. 

  Anmälningsavgift  skall vara inbetalt i samband med anmälan.                          

Var: Umeå, Comfort Home Hotel  

 

Välkommen! 
 
 
Tomas Vidmark  Stieg Sundström   Ivar Söderlind 
Ordf FC Norr   Norrlandsregionen   Ordf Norrlandsregionen 
070 327 8517   070 663 9305    090 126051 (hem) 

 

Curt Högberg  
Styrelsen Svenska Friidrottsförb, 
070 545 7831 

     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


