
Protokoll
Kommitté BAS-kommittén
Sammankallande Gary Börjesson

Datum för möte 2021-03-11 kl 10:00
Plats Videomöte i Google Meet
Deltagare Gary Börjesson,  Ola Runesson, Leif Svärd, Inge Bramer och Patrik

Lindqvist.

§ 1 Mötets öppnande
Gary hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Föregående mötes protokoll
Protokollet är publicerat enligt direktiv och finns här (nr 6 2021)

§ 3 Ärenden
3.1 Utbildning inför BAS version 3

Enligt plan ska introduktion och utbildning inför release av BAS v3 starta i maj
(tidplan för v3 finns här). Vi behöver planera och utforma
utbildning/introduktion och vi behöver ordna med lärare m.m.

Förslag att utse en arbetsgrupp för detta.

Patrik föreslår att tillfråga Peter Karlsson, Inge Bramer och Per Edberg

Rekommendera BAS-coacher som är lämpliga att utbilda till lärare (att
överlämna till tidigare nämnda arbetsgrupp). Förteckning att behandla finns
här.

Utbildningsplattformen bör vara digital (Zoom?).

Producera filmmaterial.

https://meet.google.com/awr-hxuv-vbr
https://batunionen.se/dokument/bas-kommitten-protokoll-nr-6-2021/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1Om0XqnNVFzqu3M7_ai6jQY0KKNbjaDOG7wOdtELTjWM/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWQ1EnlOw2zYeS5PdxWuN1TnBzyffjUy-TE5xVEm3mM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eWQ1EnlOw2zYeS5PdxWuN1TnBzyffjUy-TE5xVEm3mM/edit?usp=sharing


Produktrådsdeltagarna bör inte belastas med att introducera/utbilda
användare då vi säkert kommer att få en del inspel om justeringar och fix som
produktrådet behöver behandla.

Beslut:

Peter Karlsson, Per Edberg får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp för
planering av utbildning av utbildare och användare. Inge Bramer finns till
förfogande för konsultation.

3.2 Organisation och arbetssätt

Nuvarande BAS-organisation beskrivs här.

Vi tror att BAS-coacherna bör få ersättning för sina insatser. Detta är något
som SBU bör ta ansvar för. Villkoren för en klubb som vänder sig till
BAS-coach bör vara lika oavsett vilken coach man vänder sig till. Vi bör
kvalitetssäkra erbjudandet till klubbarna så att de vet vad de kan förvänta sig
när de vänder sig till BAS-coach.

Vi tror också att detta är en större fråga där fler verksamheter inom SBU kan
stå inför liknande utmaningar. BAS-kommittén vill därför lyfta frågan till SBUs
styrelse.

Beslut:

Gary får i uppdrag att lyfta frågan om ersättningar till BAS-coacher och andra
funktionärer som verkar under liknande former. Hur ska vi hantera och
finansiera sådan verksamhet? Det är även bra om styrelsen ser hur vi bäst
organiserar “verksamhetsstödpersoner” (liknande BAS-coacherna) inom SBU.

3.3 BAS Produktråd

I nuläget är BAS Produktråd ganska litet. Det kan finnas anledning att försöka
rekrytera fler deltagare, framför allt inför höstens release av BAS v 3.

§ 5 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades

§ 6 Mötets avslutande
Gary tackade alla för bra möte.

Mötessekreterare
Patrik Lindqvist

https://docs.google.com/document/d/1KzR6-ud_li-9abBP4GDkE6G2dDWvqmiuc819IyqGisU/edit?usp=sharing

