Styrelsen informerar från styrelsemöte 5-6 december 2015
Det händer mycket positivt inom svensk cykel. Bl.a. är det långsiktiga målet om
45 000 medlemmar år 2020 snart i hamn. Vid senaste räkningen hade SCF 389
godkända föreningar och 38 000 medlemmar. Det var också mycket positivt
som avhandlades på detta styrelsemöte, bl.a. följande:
Stödsystem
I början på 2016 kommer, äntligen, förbundets nya hemsida vara på plats. I
samma veva kommer ”Det nya IndTA” vara i drift. Namnet byts eftersom det
handlar om ett helt nytt tävlingsadministrativt system. Det nya systemet heter
SWE Cycling Online. Det kommer även finnas en betalfunktion i ”mina sidor”
där man betalar direkt när man anmäler sig till tävlingar. Det kommer även gå
att söka och betala sin licens direkt. Detta kommer förhoppningsvis underlätta
mycket för våra föreningar och cyklister.
Kommissariekommittén
I samband med styrelsemötet fick styrelsen tillfälle att träffa
kommissariekommittén (Kenneth Simonsson, Bo Lövstrand, Roger Johansson,
Kristofer Nennestam och Lars Pettersson) över en bit mat. Styrelsen tyckte det
var riktigt roligt, och trevligt, att kunna sitta ner och prata en stund med några
av våra eminenta kommissarier. Kommissarierna är oerhört viktiga för svensk
cykel. De ser till att våra cyklister får tävla på lika och rättvisa villkor, de stöttar
tävlingsarrangörer i arbetet med att arrangera tävlingar, de tolkar UCI´s
regelverk så de kan appliceras på svenska förhållanden och är ett stort stöd för
förbundsstyrelsen. Det bästa är att det finns plats för fler. Redan 6-7 februari
finns möjlighet att gå kommissarieutbildning för Landsväg, CX eller
Mountainbike i Örebro.
Ungdomsprojekt
Styrelsen uppskattade att få höra Michael och Birgitta Andersson, Halmstad CK,
presentera vad ”Team Sweden ungdom” är för något och vad som ligger bakom
det. Projektet har bedrivits under 2015. 23 cyklister i åldrarna 13-15 år har varit
med. Ledare har varit föräldrar varav 11 stycken varit mer ansvariga och ca 20
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funnit med i projektet som extra resurser. Projektet beskrivs som ”Ett
klubböverskridande projekt med syfte att utveckla och utbilda ungdomar och
ledare i Svensk cykel”. Styrelsen tyckte att syftet med projektet lät intressant
och nu är frågan om, och i så fall hur, ett sådant här projekt kan införlivas i
SCF´s ungdomsverksamhet.
Verksamheten 2016
Mycket av helgens arbete har handlat om nästa års verksamhet, vad ska
prioriteras för att uppnå de långsiktiga målen, räcker pengarna till allt? Det
finns mycket att göra och mycket att utveckla för att nå målet ”Svensk cykel,
världens bästa”. Allt kan inte göras på en gång men vi har kommit en bra bit på
vägen och målet är att under 2016 komma ännu längre. Tillsammans kan vi göra
det.
Förbundsmötet 2016
För att öka tillgängligheten och få fler att delta på förbundsmötet kommer det
ske i anslutning till Sweden Bike Expo den 19 mars, Stockholmsmässan, Älvsjö.
Att samordna förbundsmötet med ett av svensk cykels stora evenemang
kommer förhoppningsvis göra att fler tar tillfället i akt och deltar på
förbundsmötet.
På återhörande!
/Styrelsen
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