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Uppdrag
Göteborgs Konståkningsförbunds (GKF:s) uppdrag enligt Svenska Konståkningsförbundets
(SKF:s) uppdragsbeskrivning för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF):
SDF ingår i Svenska Konståkningsförbundets organisation men är inte medlemmar i SKF. Det
övergripande uppdraget för SDF är att verkställa SKF:s beslut regionalt och stötta
föreningarnas arbete i enlighet med rådande styrande dokument och anvisningar.
SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUNDETS (SDF) UPPDRAG INNEFATTAR ATT:
• Fungera som Svenska Konståkningsförbundets regionala organ och verka regionalt på
uppdrag av Svenska Konståkningsförbundet
• Bedriva en verksamhet som överensstämmer med förbundets styrdokument, Strategi
2026, vision, mål och verksamhetsinriktning inklusive förbundsutvecklingsplanen.
• Organisera sin verksamhet i ansvarsområden så som beskrivs bilagorna till
uppdragsbeskrivningen, och för dessa områden vid behov utse en eller fler
kontaktpersoner. Kontaktperson kan ansvara för flera områden och kan benämnas
ansvarig, ombud eller motsvarande. Alla SDF har inte behov av att verka inom alla
områden och behöver då inte heller utse kontaktperson. Trygg Idrottsmiljö är ett
obligatoriskt område för alla SDF.
• Aktivt verka för jämställdhet och mångfald avseende representation i styrelse och
arbetsgrupper. Vid idrottsrörelsens Riksidrottsmöte 2021 ska könsfördelningen 40/60
vara uppnådd, där inget kön ska vara mindre representerat än till 40%.
• Utgöra ett aktivt stöd i olika frågor för de föreningar som verkar inom SDF:s
geografiska område.
• Medverka på SDF-dialoger och verksamhetskonferenser med förbundsstyrelsen
• All verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund Glädje, Glöd och Gemenskap!
Styrelsen hoppas att verksamhetsåret 2022-2023 inte kommer att påverkas av nya
coronarestriktioner och vill ha årsmötets förtroende att organisera verksamheten enligt följande:

Möten

Styrelsen kommer att ha styrelsemöte en gång per månad.
GKF:s styrelse är inte ett representantskap utan samtliga ledamöter i GKF representerar alla
föreningar i distriktet. De ska främja all konståkning i distriktet och skall inte driva den egna
föreningens intressen.

GKF:s ordförande kommer att hålla ordförandemöten enligt önskemål från
medlemsföreningarnas ordförandena.
GKF har under åren byggt upp ett bra samarbete med (beslutsfattare inom) kommuner, andra
idrottsförbund, både lokalt och regionalt och har främst genom ordföranden medverkat i olika
obligatoriska och frivilliga möten. GKF kommer att fortsätta detta arbete och utvidga det var det är
möjligt.
Representanter från GKF:s styrelse kan inbjudas att närvara på föreningarnas styrelsemöten, kan
medverka på möten mellan föreningarna och beslutsfattare och deltar gärna på föreningarnas
årsmöte.

Område Trygg Idrottsmiljö
Att skapa och upprätthålla trygga idrottsmiljöer är i fokus i hela idrottsvärlden och tydligt uttalad
prioritet från SKF till distrikt och föreningar.
SKF nationell handlingsplan antogs på SKF årsmöte hösten 2020 och inom ramen för den har GKF
startat Åkarrådet.
Åkarrådet är tänkt att utgöra en plattform för åkare från olika klubbar inom distriktet att samlas, lära
sig om idrottens demokrati och hjälpa varandra stärka de aktivas inflytande inom sina respektive
föreningar.
Information om Åkarrådet samt utbildningsmaterial kommer löpande att presenteras på Hemsida
och i våra sociala medier.
En liknande serie träffar kommer att genomföras i initiativet Tränarråd. Tränarens roll är oerhört
viktig och GKF vill bidra till kunskapsutbyte.
Både Åkarrådet och Tränarrådet ses över för att förbättras och nå fler.

Område Anläggningar

Anläggningsverksamheten omfattar kontakter med politiker, kommuner och
samarbetsorganisationer och strävar efter att förbättra konståkningens position och tillgänglighet.
Göteborgs stads kommer att initiera ett idrottspolitiskt program och GKF kommer fortsatt att delta i
de dialogmöten som Västra Götalands Idrottsförbund och SISU anordnar för
specialidrottsdistriktsförbund i samband med detta.
Inom Göteborgs stad är GKF, tillsammans med Ishockeyförbundet i Göteborg,
förhandlingspart vid planering av verksamheten i ishallarna och projektering av nya hallar.
I övriga kommuner inom distriktsförbundet sköter de lokala föreningarna denna uppgift själva och
GKF bistår gärna i förhandlingar med kommunen om så behövs.
SKF har arbetat fram riktlinjer vid byggande av nya ishallar som kan användas av föreningarna.
GKF kommer tillsammans med Göteborgs Ishockeyförbund fortsätta sitt arbete med att
lobba för att Göteborgs Kommun bygger fler ishallar. GKF kommer även att fortsätta lobba för att
huvudsäsongen förlängs till den sista april samt för att fler ishallar hålls öppet under eftersäsongen
och under vecka 25 och 26.
GKF och Ishockeyförbundet i Göteborg har startat en dialog med bandyförbundet och skrinnarna så
att alla isförbunden i Göteborg kan utbyta erfarenheter, samarbeta och lobba tillsammans gentemot
Göteborgs stad. Dessa dialogmöten kommer att fortsättas under verksamhetsåret.

Område Utbildning

GKF:s utbildningsverksamhet riktar sig främst till tränare och domare och ligger i
linje med Svenska Konståkningsförbundets verksamhetsplan.
GKF kommer att fortsätta samarbeta med SISU. Målsättningen är att erbjuda alla föreningar samma
utbildningar och subventionera dessa i möjligaste mån, så att ingen ska behöva avstå av finansiella
skäl. SISU har i många fall redan färdiga utbildningar från andra idrotter som antingen kan användas
som de är eller som lätt kan anpassas.

Område Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten i respektive SDF ska hålla en hög nivå och ständigt utvecklas.
Verksamheten skall stötta och informera distriktets Tekniska Funktionärer i frågor som gäller deras
uppdrag inom Svenska Konståkningsförbundet.
Tävlingar
GKF kommer under säsongen i samarbete med klubbarna att arrangera följande tävlingar:
• DM/Bäst i Väst
• Göteborgsspelet
• Leon Lurje Trophy-ISU Challenger
• Showtävlingen Gyllene skridskon
Då behovet av att rekrytera fler tekniska funktionärer varit uppmärksammat på flera
verksamhetskonferenser och möten på nationell nivå, samtidigt som vi alla har kännedom om
problemet med att tillsätta panelerna på tävling, uppmanar GKF samtliga klubbar att alltid skicka alla
intresserade på utbildning och samtidigt leta aktivt efter lämpliga kandidater. Detta är dessutom ett
av kraven för respektive förenings- och elitlicensen.
Tävlingsutrustning
GKF tillhandahåller distriktets föreningar med den tävlingsutrustning som behövs vid de olika
tävlingarna, dvs de tävlingar som SKF ålagt GKF att ordna inom distriktet såsom A-, klubb- och
stjärntävlingar.
GKF "äger" och är ansvarig för support gällande tävlingsutrustningen samt för att underlätta för de
olika föreningarna i distriktet att hjälpa varandra.

Område Elitverksamhet

Elitverksamhet och elitutveckling bedrivs på förbundsnivå och framför allt i aktiviteter kopplade till
landslagen i Team Sweden och åkarna i Team utveckling. (Enligt uppdragsbeskrivning från SKF)
GKF kommer att fungera som extra regionalt stöd för berörda föreningar, åkare och tränare genom
att tex ordna samträning, bistå med is inför mästerskap, bidra till riktad utbildning.

Område Tekniska funktionärer

Utan Tekniska Funktionärer – inga tävlingar och tester. Därför är denna verksamhet i distrikten viktig
att prioritera. Distriktet behöver utbilda, stötta och informera sina Tekniska Funktionärer i frågor som
gäller deras uppdrag inom svensk konståkning. (Enligt SKFs uppdragsbeskriving)
Vi kommer att fortsätta utbilda, stötta och informera de tekniska funktionärer i distriktet samt
uppmuntra fler att utbilda sig till tekniska funktionär.

Område Utveckling – singel och synkro

Utvecklingsverksamheten strävar efter att utveckla sporten på flera områden, såsom att öka antalet
utövare och grenar samt att vara uppdaterade och verka i linje med Svenska
Konståkningsförbundets verksamhets- och sportsplan.
För att stödja föreningarna i marknadsföringen av skridskoskolorna uppdaterar GKF varje år
en översikt på vår webbsida, där samtliga föreningars skridskoskolor finns med.
Genom olika riktade sammandrag och sammankomster på alla nivåer, vill GKF kunna stödja och ge
möjlighet till alla åkare att utvecklas inom sporten.
GKF kommer att organisera samträningar, programåkningar, föreläsningar, utbildningar och
inspirationstillfällen för alla aktiva i distriktet. Vissa aktiviteter kommer att riktas mer till domare och
tränare, eller ha ett grenspecifikt innehåll.
Den övergripande målsättningen ska alltid var att skapa gemenskap för deltagarna i syfte att stärka
dem och att erbjuda bra utvecklingsmöjligheter på olika plan.
I början av säsongen kommer en preliminär aktivitetsplan att presenteras som kommer att
uppdateras löpande.
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