Sammanställning från Dialogmöte i Halmstad 3/2 – 2016
På dialogmötet i Halmstad var följande personer närvarande:
Bosse Fredman Hasko, Carl-Johan Herbertsson Laholms FK, Daniel Nilsson Kornhult/Hishult FF,
Henric Johansson Kornhult/Hishult FF, Jessica Nyström Alets IK, Jonas Pettersson Oskarströms IS,
Jörgen Hallström Föreningslös, Martin Östling Alets IK, Martina Törnell BK Astrio, Mats J Gustavsson
IF Centern, Niklas Andersson Halmstad BK, Pia Cederbom Tullgren Snöstorp/Nyhem FF, Sara
Gunnarsson Kornhult/Hishult FF, Tony Hedenberg Vapnö IF, Solbritt Karlsson Hyltebruks IF, Andreas
Ivarsson Högskolan, Ola Nilsson Skottorps IF

Nedan redogörs för diskussioner i relation till respektive frågeställning som avhandlades vid mötet.

Hallands fotbollförbunds vision för Barn och Ungdomsfotboll
Första frågeställningen berörde föreningsrepresentanternas syn på den vision för barn och
ungdomsfotboll som Hallands Fotbollförbund har beslutat sig för. I diskussionerna framkom det att
en överväldigande majoritet av de närvarande ställde sig bakom visionen och dess budskap. Vidare
lyftes det att även om medparten föreningar ställde sig bakom visionen upplevdes det ibland svårt
att, i föreningen, verka för att implementera en miljö i linje med denna.
Vad är ett bra utvecklingsklimat och hur kan föreningen arbeta för att skapa detta?
Ett bra utvecklingsklimat ansågs vara ett klimat där alla barn och ungdomar blir sedda och
bekräftade. Vidare skall alla ges möjlighet att delta på sina villkor. Personlig utveckling bör vara i
fokus snarare än resultat.
För att främja ovanstående beskrivna klimat förfördes förslag på att:
-

Utbilda både tränare och föräldrar så att alla har möjlighet att skapa en gemensam förståelse
för varför ett klimat med fokus på personlig utveckling är viktigt. Vidare främjar sådana
utbildningsinsatser även att tränare och föräldrar ges redskap för att arbeta mot en önskvärd
utvecklingsmiljö.

-

Vikten av att föreningen har en tydlig linje för hur man skall agera i olika frågor som rör barn
och ungdomsfotbollen lyftes fram som något som föreningar bör fokusera på. Detta kan göra
det lättare för enskilda tränare att föra en tydlig argumentation för olika ställningstaganden
som gynnar den miljön som föreningen vill skapa.

Vad kan Hallands fotbollförbund göra för att hjälpa till med arbetet för ett bra utvecklingsklimat?`
-

Anordna både ledar- samt föräldrarutbildningar där fokus ligger på att diskutera vikten av att
främja ett positivt utvecklingsklimat.

-

Arbeta för att utveckla ett nätverk där representanter från förbundet blir kontaktpersoner
för ett antal klubbar i distriktet. Exempel på detta kan vara föreningsutveckling,
spelarutbildning, ledarutbildning i hemmiljö.

-

Föra samtal med kommunen för att bevaka t.ex. byggandet av konstgräsplaner.

Hur ser ni att detta forum (dialogmötet) skall ”leva vidare”?
På ovanstående frågeställning fanns inte så många konkreta förslag. Dock tyckte närvarande
föreningsrepresentanter att det var ett bra initiativ och att en träff inom ett par månader var
önskvärd för att diskutera vidare kring formen för hur beslut kring frågor som rör barn och
ungdomsfotboll skall fortgå inom distriktet. Föreningsrepresentanterna önskade även
tillbakakoppling på hur arbetet med ovanstående förslag fortlöper.

