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            Skånes Brottningsförbunds 

        organisations- och arbetsplan 
 

Styrelsen 
 

Verksamhetsidén 
 

Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva 

brottningens idé så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som 

psykiskt samt socialt och kulturellt. 
 

Vi vill att: 

• brottningen ständigt utvecklas och förbättras i idrottligt syfte. 

• alla, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 

förutsättningar får vara med att utöva sporten. 

• utövandet skapar kontakter och upplevelser mellan människor i alla 

samhällsgrupper. 

• den som deltar i verksamheten får vara med att bestämma ta ansvar och 

utveckla sporten i en kamratlig och social gemenskap.  
 

Jämställdhet 
 

Jämställdheten mellan kvinnor och män är viktig för vår idrott, därför ska det 

inom vårt förbund alltid finnas jämställdhet mellan könen. Vilket innebär att det 

skall finnas lika möjlighet för alla, att utöva brottning och dela ansvaret för 

utvecklingen genom att på alla nivåer tillvarata kvinnor och mäns olika erfarenhet 

och värderingar vid fördelning och uppdrag som ledare. Vilket kräver att kvinnlig 

och manlig brottning värderas och prioriteras på likvärdigt sätt. 
 

Rent spel 
 

Ärlighet, rent spel och lika regler inom idrotten ligger i idrottens natur. Därför 

arbetar vi konsekvent för regelefterlevnad och gott uppförande såväl på som 

sidan om brottningsmattan. Vårt förbund tar avstånd och arbetar aktivt mot 

användandet av förbjudna preparat ”dopning” för att uppnå ett bättre resultat. 
 

Ekonomi 
 

Styrelsen har totalansvar över förbundets ekonomi och finanser och ska vara en 

stödresurs i kassörens arbete.  

All ekonomisk hantering ska ske enligt gällande lagar och förordningar. 
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Internet 
 

Vår hemsida skall vara en modern, uppdaterad och informativ sida för intern och 

extern informationsservice för brottningen. I dagens datoriserade samhälle 

använder vi vår hemsida till att förmedla beslut, kalla till sammankomster, 

serieverksamheten, kalla till tävlingar, redovisa resultat, dokument bank, visa 

våra sponsorer, olika länkar, samt övrig information som gynnar brottningen. 

Hemsidan ska uppdateras kontinuerligt. 

 

Sponsring 
 

Sponsring är viktigt för idrotten och förbundet, därför skall styrelsen aktivt 

arbeta med att hitta bra samarbetspartner som är villiga att stödja vår idrott.  

 

Arrangemang 
 

Förbundet ska se till och stödja alla typer av arrangemang, som på ett intressant 

och värdefullt sätt kan främjar vår idrott. 

 

Utbildning-Rekrytering  

  

Förbundet måste se till att utbilda ledare, brottare och funktionärer, så att 

brottningen kan vidareutvecklas i distriktet och hjälpa till med rekryteringen av 

dessa personer. 

 

Utrustning 
 

Vi skall i samarbete med klubbarna se till att rätt utrustning används vid de olika 

arrangemangen, samt att våra ledare och idrottsutövare är välvårdade. 

 

Pressen 
 

Vi måste arbeta aktivt med att förbättra informationen till pressen om vår 

verksamhet. 

 

 

Stadgefrågor 
 

Det är styrelsens uppgift att förbundets stadgar alltid är aktuella. 

Levande stadgar är ett viktigt arbetsdokument i verksamheten. 
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Kansliet 
 

Styrelsens uppdrag är att bemanna kansliet med ett arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottet 
 

AU:s uppdrag är: 

• att handha löpande ärenden, sortera post och vidarebefordra till berörda 

• att förbereda ärenden till styrelsemöten 

• att kalla till styrelsemöten 

• att vara föredragande vid styrelsemöten 

• att administrera utresetillstånd 

• att administrera frågor om utmärkelser 

• att upprätthålla aktuellt föreningsregister 

• att lägga ut information på hemsidan 

• att tillhandahålla domarsedlar och vägningskort 

 

 

 

Kommittéer 
 

Social utveckling 
 

Kamratskapet i vårt förbund skall utgöra ett avgörande skäl till att engagera sig 

för vår idrott. Barn och ungdomar ska känna en trygg social gemenskap. 

Brottningen skall bli en sammansvetsad utövande i vårt distrikt, där man får lära 

sig att respektera och umgås med människor över olika generationsgränser, från 

olika kulturer och över etniska gränser. 

Målsättningen är att skapa ett gott kamratskap, genom att lära brottarna ta 

hand om varandra, visa hänsyn och respekt för andra människor. 

 

Rapportering/redovisning 
 

Samtliga kommittéordförande skall regelbundet rapportera och redovisa 

kommitténs verksamhet till styrelsen. 

 

Budget 
 

Samtliga kommittéer ansvarar för att uppgjord verksamhetsplan och budget 

följs. Avvikande från uppgjord plan och budget får ske endast efter samråd med 

styrelsen. 
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Team Skåne kommittén 
 

Vår målsättning är att stimulera fler ungdoms- och juniorbrottare tjejer och 

killar att genomföra en seriös satsning för att utveckla sig inom sporten och 

skapa ett gott kamratskap, visa hänsyn och respekt inom och utanför den egna 

gruppen. 

Kommittén planerar och arrangerar olika träningsläger, där tjejer och killar i alla 

åldrar blir sammansvetsade och med en anpassning till individens utvecklingsfas. 

Kommittén ansvarar för att det finns kompetenta tränare att tillgå vid 

träningslägren, som även kan hålla kontakt med klubbtränarna för utvecklingen 

av brottaren. Kommittén ansvarar för distriktets tjej- ungdoms- och juniorlag.  

 

Tävlingskommittén 
 

Kommittén ansvarar för Skåneserien genom: 

• att utforma seriebestämmelser 

• att inbjuda till seriedeltagande 

• att fördela till olika seriegrupper 

• att ta fram blanketter för tävlingar och serien 

• att handha resultathanteringen 

• att göra utvärderingar 

 

Kommittén ansvarar för planering av tävlingskalendern för Skåne, samt för 

distriktets olika mästerskap och att i tid ta fram medaljer och diplom till serien 

och DM-tävlingarna. 

Kommitténs uppgift är att håll sig uppdaterad med gällande regelverk och 

ansvarar för regler och bestämmelser för tävlingar, serien, stadgar och 

föreningsjuridik. 

 

Domar- och Tävlingssekreterare kommittén 
 

Kommittén ansvarar för domar och tävlingssekreterare uttagningar till serien 

och tävlingar inom distriktet samt att hålla sig uppdaterad om gällande 

regelverk. Målsättningen för kommittén är att föreningar, domare, ledare, 

tränare och tävlingssekreterare alltid har tillgång till uppdaterade regelverk för 

sporten. Kommitténs uppgift är att rekrytera och stärka samt ta till vara på 

domarnas och tävlingssekreterarnas intresse och status. 
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Utbildningskommittén 
 

Kommittén skall årligen upprätta en utbildningsplan för distriktet/regionen. 

Planens utformning skall gå i linje med Svenska Brottningsförbundets och Skånes 

Idrottsförbund/SISUs regelverk. 

Kommittén ansvarar för bokning av kursplatser/hotell, kursmaterial och 

instruktörer.  

Kommittén skall hålla kontakt och dialog i utbildningsfrågor med Svenska 

Brottningsförbundet, Svenska Brottningsdomarförbundet, Svenska 

Tävlingssekreterare förbundet och Skånes Idrottsförbund. 

 

 

PR & Sponsorkommittén 

 

Kommittén ska verka för att hitta sponsorer som villiga att sponsra Skånsk 

Brottning och förbundets verksamhet genom att sälja reklamplatser på vår 

hemsida. Men även sälja reklamplatser på de arrangemang som förbundet 

anordnar.  
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    Skånes 

Brottningsförbund 

 

Arbetsbeskrivning för Skånes Brottningsförbunds styrelse. 
 

 

 

 

Arbetsbeskrivning för Ordförande  
 

• Kallar till styrelsemöte 

• Leder och fördelar arbetet inom styrelsen 

• Representerar förbundet utåt 

• Officiell kontaktperson internt och externt i förbundet 

• Media ansvarig 

• Samarbetsansvarig 
 
 
 

Arbetsbeskrivning för Vice Ordförande 
 

• Statistikansvarig 
• Ersättare vid ordförandes frånvaro 

• Kan utses som styrelsens representant i valberedningen 

 

 
 
Arbetsbeskrivning för kassör 
 

• Ansvarig för närvarokontroll 
• Ansvarig för förbundets räkenskap 

• Budgetansvarig 

• Ansvarig för att förevisa kassarapport på styrelsemöten 

• Faktureringsansvarig 

• Ansvarig för aktivitetsredovisning till Skånes Idrottsförbund 

 
 
Arbetsbeskrivning för sekreterare 
 

• Svarar på alla inkomna skrivelser 
• Föra mötesprotokoll 
• Uppdatering av stadgar och bestämmelser 
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Arbetsbeskrivning för ledamot 
 

• Närvaroplikt vid samtliga styrelsemöten 

• Kan utses till kommitté ordförande 
• Kan utses som styrelsens representant i valberedningen 

 
 
Suppleant 
 

• Närvaroplikt vid samtliga styrelsemöten 

• Kan utses till kommittéordförande 
• Kan utses som styrelsens representant i valberedningen 

 

 
Arbetsbeskrivning för AU  
 

• Ansvariga för hemsidan 

• Ansvariga för Verksamhetsberättelse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


