Inbjudan
UC Småland och Svenska Friidrottsförbundet inbjuder till nya utbildningen
”Ledarskap för Friidrottens organisationsledare”
Du och din förening är välkommen till Nässjö lördagen den 15 november 2014
Målgrupp:

Minst 3 personer från styrelsen/förening är med, allt i syfte att det ni kommer fram till
under dagen får fäste i föreningen. Ev. kommer framtida utbildare och en SISU konsulent
kommer även att delta under dagen.

Kursplats:
Datum:

Nässjö, Hotel Högland, Esplanaden 4, 0380-131 00
lördagen den 15 november 2014, klockan 09.30-17.30

Prel.program: 09.00
09.30
10.00
10.45
11.30
12.30
13.15
14.15
16.00
16.15
17.00
17.30

Samling med fika
Inledning, introduktion, presentation
Omvärlden – idrotten i samhället & friidrotten
Föreningens nuläge
Friidrottens verksamhet
Lunch
Forts. Friidrottens verksamhet
Föreningens utbildningar
Fika
Friidrottens utbildningar
Planering – summering - hur går vi vidare?
Slut

Kursvärd:

Michael Ostrelius, UC småland, 070-458 06 70, michael.ostrelius@gmail.com

Kostnad:

1300: -/person, efter genomförd utbildning betalas 1000: -/person till din förening från
SFIF/RF idrottslyft.

Anmälan:

Anmälan kan göras här, senast 27 oktober 2014 eller skickas med e-post till:
lena.larsson@smalandsidrotten.se eller tel. 036-34 54 30.

Kallelse:

Personlig kallelse med deltagarlista mailas till samtliga deltagare ca en vecka före kursstart.

Information:

För ytterligare information kontakta SFIF Björn Lindén, 08-587 721 44, 073-53 98474,
bjorn.linden@friidrott.se

Kurs nr: 716:007/490406

VÄLKOMNA!
UC Småland
Ingela Nilsson

SISU Idrottsutbildarna Småland
Lena Larsson

Vad är Strategiskt ledarskap för Friidrottens
organisationsledare?

Under 2005/06 påbörjades ett arbete i Svensk Friidrott med att ta fram en
utbildning för de mer strategiska ledarna i vår idrott. Vi har sedan tidigare alltid
tagit fram utbildningar för tränare och funktionärer men glömt bort de som ska
leda föreningarna d v s styrelseledamöterna.
Även SISU idrottsutbildarna har en del ”tekniska” sådana utbildningar för ex.
ordförande, kassör, sekreterare samt ren föreningskunskap.
Endagars utbildningen Strategiskt ledarskap utgår från friidrottens vision och
strategi, har en ingående dialog om långsiktiga, strategiska frågor, t ex hur ni i
er friidrottsförening kan/vill påverka, utveckla och behålla era ungdomar kvar i
verksamheten.
Vi vill att föreningarna kan mobilisera ca 3 personer från styrelsen/föreningen
allt i syfte att det ni kommer fram till under dagen får fäste i föreningen. Vi är
säkra på att man måste vara med för att kunna ta tag i några av de kunskaper
man får eller de uppslag man gemensamt diskuterar fram. Utbildningen är
blandad med föreläsning, diskussion och grupparbeten/redovisningar och är
mera i seminarieform.
Allt deltagarna gör utgår från deras egen förening. Vi ser stora vinster med att
några av de större föreningarna i Blekinge kommer samman för
erfarenhetsutbyte och kanske är detta början på mer samverkan och starkare
nätverk mellan era föreningar.

