
2012-10-03 Framtid Pite   
Sparbanken Nord  
Tema: Säker&Trygg, rekrytering och samverkan 

 
Närvarande.  
Piteå HC, Piteå GK, Piteå IF, MSSK, Öjeby IF, Långskatan, Sjulsmarks SK, Inyon Karate, Tsu 
Shin Gen Piteå, Piteå Alpina, Piteå RK, Öjebyns IBF, Lillpite IF, Infjärdens SK, Föreningsservice,  
 
1. Aktuell temaplan presenteras. 
 
2. Detta är femte större träffen. Kort genomgång av vad som hänt hittills. 
 
3. Vad är på gång? 
Sisu-utbildningar finns i planen för kompetensutvecklingen.  
Skräddarsyr utifrån FP:s temaplan utöver ordinarie program.  
Medlemmarna i FP har möjlighet att vara med och påverka. 
 
4. Certifiering. ”kvalitetsmärkning” för föreningslivet.  
Allt från försäkringar till policies, krisplan och brandsäkerhet. 
Just nu 9 föreningar/sektioner som är igång och jobbar idag. 
3 st har anmält att man är på gång med inventering. 
 
5. Christer Berglund delar med sig av erfarenheterna från den tragiska händelsen på LF. 
 
Vad gör man? 
Man gör vad man kan och vad som krävs. 
Sunt förnuft och samarbete ledstjärnor. 
 
Behövs en nedskriven krisplan? 
Med facit i hand JA, även om det funkade jättebra för PIF när det väl gällde. Pif har en 
kommunikationsplan. Ordf. är talesperson vid händelse av kris, han valde att delegera i det 
aktuella fallet. Det funkade naturligt i PIF:s fall. 
 
Faktorer för bra krishantering 
- Ledarskap 
- Enkel krishanteringsplan bra, men bör vara i punktform. 
- Erfarenhet (från mediahantering till hjärt/lungräddning) 
- Samarbete 
- Be om, och ta emot  
- Beteendevetare, präster har varit till enormt stor hjälp. 
- I slutändan är det dem som är närmast som har störst inverkan, viktigt ta ansvaret 
- Tänk på att det kan dröja lång tid innan krisen lagt sig, svackor kommer och går 
- Vem är mest lämpad att leda? Vem är mest lämpad att hantera media egentligen? 
Erfarenheter visar att det uppenbarar sig i situationen.  Svårt att gissa sig till vem som är 
ledaren när situationen uppstår. 



 
 
Slutsatser 
- Nedskriven krisplan är bra 
- Dropbox eller liknande mkt bra verktyg (dokumentation i mobilen) 
- Skärmar (typ vid en motorstadion) 
- Ge media en estimerad tid när ni är redo att ta emot dem. Ta tiden till att samla och 
förbereda dig  
- Man gör vad man kan och man gör vad som krävs 
- Ett levande dokument som uppdateras löpande ex. tfn.nr etc 
 
6. Certifiering av Piteå HC och Piteå Golfklubb 
- Positiv respons från föreningarna under certifieringsarbetet, att man ser värdet av 
certifieringen. 
 
- Går gärna in och titta på www.piteagolf.se hur deras dokumentation/certifiering ser ut 
 
- PHC:s dokumentation finns just på laget.se/phc men helt ny sida kommer inom kort. 
 
- Ove Marklund tipsar om att gärna utgå från ett grunddokument för att slippa mycket av 
den initiala byråkratin. Dock behöver man diskutera igenom utformningen med andra 
människor. 
 
6. Samverkan kring nyrekrytering (diskussionsfråga) 
- 17/10 kör SISU en workshop kring rekryteringsfrågor 
- Prioriterad fråga då medlemsunderlaget går upp och ner 
- Behövs gemensam rekryteringsportal för bättre överblick av de olika verksamheterna? 
- Rekrytering av styrelsemedlemmar och ”bevarande” rekrytering kommer även att ingå i 
temat. 
  
7. Tankar och ideér från gruppen 
 
- Arrangera en ”idrottens dag” där man kan testa och se utbudet 
 
- En sajt där man kan ta del av hela utbudet finns redan, bör lyftas upp på en ny nivå. Finns 
på pitea.se. Här bör även certifieringarna presenteras 
 
- 17/10 kör SISU en workshop kring rekryteringsfrågor 
 
- Behövs en sektion eller grupp som jobbar aktivt med rekryteringsfrågan? 
 
- Kanske dags att återuppta och repetera inom tidigare ämnen (ex. Åke Elveros och 
marknadsföring)? 
 
 
 

http://www.piteagolf.se/

