Utbildning: Föreningsutveckling
Här kan du läsa om vad Smålandsidrotten
erbjuder för utbildningar inom
föreningsutveckling.

Idrottens föreningslära – grund

Offensivt styrelsearbete
på riktigt
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Investering anläggning

I denna kurs lyfter vi fram viktiga aspekter att ta hänsyn till
som offensiv styrelse. Särskild tonvikt läggs på uppdraget
som styrelsen fått av årsmötet och vad det kan innebära för
balansen mellan att förvalta och utveckla.
21 mars		
Vetlanda
300 kr
Tid: 18.00-21.00

Kvällen bjuder på information kring vilka anläggningsbidrag ni
som idrottsförening kan söka. Vi reder ut vilka förutsättningar
som finns vad gäller olika bidragsgivare kring anläggning.
27 februari
Jönköping
Kostnadsfri
4 mars		
Kalmar		
Kostnadsfri
5 mars
Växjö 		
Kostnadsfri
11 mars 		
Älmhult
Kostnadsfri
12 mars		
Västervik
Kostnadsfri
13 mars 		
Gislaved
Kostnadsfri
Tid: 18.00-21.00

Så utvecklas verksamhet och
förening i förening

Volontärens värdskap
– hjärtat i evenemanget

Begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål
och vision, strategier och handlingsplaner tas upp och
förklaras under kvällen.
Ta kontakt med Smålandsidrottens idrottskonsulent i
din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på
hemmaplan.

Att arbeta i valberedning

På denna kurs får den som är vald till valberedningen bland
annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka
uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en
va-beredning under ett år - vad behöver göras och när?
25 april		
Växjö		
300 kr
Tid: 18.00-21.00

Med den här utbildningen och den digitala utbildningsplattformen vill vi ge dig stöd i ditt volontärskap. Utbildningen
tar upp viktIga perspektiv såsom exempelvis bemötande,
säkerhet och förhållningssätt. Tillsammans med din
volontärsgrupp kan ni med den digitala utbildningsplattformen
som utgångspunkt skapa det fina idrottsevenemang ni strävar
efter.
12 februari
Kalmar
Kostnadsfri
Tid: 18.00-21.00

TEMA:
Föreningsutveckling
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Idrottens föreningslära – grund är en introduktion och
inspiration kring föreningslärans grunder.
18 mars		
Oskarshamn
Kostnadsfri
2 april		
Växjö
Kostnadsfri
8 april		
Gnosjö
Kostnadsfri
9 maj
Kalmar 		
Kostnadsfri
Tid: 18.00–21.00

