
 Inbjudan: 
Höstmöte 29-30 november i Växjö 
 
Tidigare höstmöten har till del handlat om Svenska Friidrottsförbundets nationella planer. I 
år kommer höstmötet att fokusera på vad Småland och Blekinge behöver göra för att utveckla 
friidrottens verksamhet i de båda länen. Magnus Forslund, universitetslektor i 
företagsekonomi, kommer att föreläsa om att utveckla en idrottsförening.  
 

Under tio år har Svensk friidrott tappat ca 16 % av sin verksamhet*. Bland 70 specialförbund inom 

RF:s familj så hamnar Friidrotten på en 52:a plats över hur väl förbunden klarat sig i denna nedgång. 

Målet med höstmötet 2014 är att utarbeta en tvåårig verksamhetsplan för att bli fler och bättre 

föreningar, ledare och friidrottare. *Redovisat LOK-stöd under perioden 2002 - 2012  

 
Plats/Tid:  Quality Hotel, Sandviksvägen 1 Växjö, 29 - 30 november 2014 

  lördag 12.30 - 21.00 & söndag 8.00 - 13.00.  
 

Vem:  Alla organisationsledare, tränare och ledare i Smålands och Blekinges               

  friidrottsföreningar som är med och påverkar föreningens verksamhet. 

 

Program: lördag:  11.30 - 12.00 Registrering/utställningar 
   12.00 - 13.00 Lunch 

   13.00 - 17.00 Inledning/lokal verksamhetsplan/redovisning 

   17.00 - 18.30 Utflykt och lätta övningar på FIK/UC-lägret 

   19.00 - 21.00 Middag/underhållning 

     

  söndag: 08.00 - 9.00  Paneldiskussion/fika  
   09.00 - 11.00 Föreläsning med Magnus Forslund:  

           Om att utveckla en idrottsförening  
            – med längtan, resor och sagor 
   11.00 - 12.30 Sammanfattning, beslut verksamhetsplan 2015-2016 

   12.30 - 13.30 Lunch 

 

Investering: 700 kr/deltagare och då ingår 2 luncher och 2-rätters middag samt fika.      

Övernattning tillkommer på Quality Hotel, och kostar 490 kr för enkelrum eller 640 kr för 

dubbelrum (avtal via Smålandsidrotten). Avgiften för konferensen samt ev. hotell faktureras. 

Om återbud ej lämnas debiteras full avgift.   
 

Anmälan:  Anmäl dig här eller mejla lena.larsson@smalandsidrotten.se senast 10 november. Kom 

   ihåg att ange namn, personnummer, förening, om du behöver hotellrum, ev. avvikande 

kost/allergi och fakturaadress. 

   I samband med anmälan kommer du få några frågor att besvara innan den 29 november.  

  OBS ta med oömma kläder för övningarna på FIG-lägret under lördag.  
 

Upplysning: Michael Ostrelius, 070 4580 670 eller Ingela Nilsson 070 349 92 77 

        Arrangemangs nr:520832 

 
Smålands Friidrottsförbund  och SISU Idrottsutbildarna Småland 

Michael Ostrelius   Lena Larsson 

  

UC-Småland friidrott 

Ingela Nilsson 

 

Magnus Forslund 

föreläser. 
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