Till//
SDF och ordförande som tillhör RF-SISU Västra Götaland
Vi tar tacksamt emot hjälp med att sprida informationen vidare via er hemsida, FB och ev nyhetsbrev.

Hej,
Här kommer en kort information om vad vi på RF-SISU Västra Götaland erbjuder er SDF och era
föreningar. Ta gärna 10 minuter och läs igenom och titta på vilka länkar vi tipsar om. Vi lovar att
både ni som SDF och era föreningar kommer att få nytta av informationen i ert arbete.
Skicka gärna informationen vidare till övriga anställda, styrelse eller andra personer som är
berörda.
För att nå ut till fler föreningar, tränare, aktiva, organisationsledare och föräldrar så önskar vi på
RF-SISU Västra Götaland er hjälp med att sprida vår information om vad vi och våra idrottskonsulenter kan hjälpa SDF-en och föreningarna med.
Det kan vara att stödja, leda, utveckla och utbilda våra SDF och föreningarnas medlemma, t ex
som bollplank, leda planeringsdagar eller processer, bistå med hjälp att hitta rätt i bidragsdjungeln, uppstart med lärgrupper för t ex ledare, aktiva och styrelsemedlemmar samt att
informera om våra föreläsningar och utbildningar.
Önskan om hjälp från oss på RF-SISU Västra Götaland:
Här kommer några förslag på hur ert SDF skulle kunna hjälpa oss på RF-SISU Västra Götaland att
synliggöra vår verksamhet och våra tjänster på t ex er hemsida, FB eller Instagram, beroende på
vad som passar er. Tipsa gärna era föreningar om att de kan vända sig till RF-SISU Västra Götaland
vid deltagande på utbildningar, planeringsdagar, litteratur mm för ev hjälp med finansiering.
För föreningar i Göteborgs kommun är många utav utbildningar kostnadsfria, ett samarbete med
Göteborgs kommun Idrott- och föreningsförvaltningen - IoFF.

1. Viktigt för många föreningar just nu: Digitala möte resp digitala Årsmöten.
Lägg gärna ut informationen på er hemsida alt sociala medier.
Läs mer här: Information om digitala möten resp Utbildning i att hålla digitala årsmöten.
Är ni intresserade av mer information kring digitala årsmöten kontaktar ni
thomas.gehoor@rfsisu.se.
2. Save the date: Årets SDF-konferens den 10 februari – ni har väl anmält er?
Årets SDF-konferens 10 februari (senaste anmälan 4 februari)
3. Ett menyval på er hemsida med länk till någon utav RF-SISU Västra Götalands sidor.
Om ni redan har en länk till vår hemsida – kontrollera så att den fungerar.
Lägg t ex in en rubrik i er menyrad med RF-SISU på er startsida och lägg in nedanstående
underrubriker inkl länkar:
RF-SISU Idrottsutbildarnas hemsida
RF-SISU Idrottsutbildarna: Föreläsnings- och Utbildningskalender
RF-SISU Idrottutbildarna: Hjälp och stöd till din förening
4. Informera i ert nyhetsbrev om möjligheterna med RF-SISU Västra Götaland och dess
idrottskonsulenter. Förslag på text:
Vad är RF-SISU Västra Götaland?
Varje förening har en RF-SISU idrottskonsulent som stöttar föreningarna i olika frågor och kan
fungera som t ex bollplank, leda planeringsdagar eller processer, bistå med hjälp med att hitta
rätt i bidragsdjungeln, uppstart med lärgrupper för t ex ledare, aktiva, styrelsemedlemmar och
att informera om föreläsningar/utbildningar. Här hittar du din förenings idrottskonsulent!

5. RF-SISU har flera sociala medier samt ett nyhetsbrev som ni på SDF-en kan följa alt
prenumerera på. Även ett utmärkt sätt för föreningarna och dess medlemmar att hålla koll på
vad som händer i vårt distrikt. Gå in och läs mer här!
6. Utskick från vår grupp Idrottens utbildningar.
Med jämna mellanrum får ni på kanslierna + ordförande mejl med information om kommande
föreläsningar och utbildningar. Vi tar tacksamt emot all hjälp för att sprida dessa till er
personal, styrelse och även föreningar genom att lägga upp det som en nyhet på er hemsida,
ta med det i ert nyhetsbrev alt lägga ut det på FB.
7. Bra RF-SISU Västra Götalands sidor att känna till:
RF-SISU Västra Götalands hemsida
RF-SISU Västra Götaland: Föreläsnings- och Utbildningskalender
RF-SISU Västra Götaland: Hjälp och stöd till din förening
Här hittar du din förenings idrottskonsulent!
Sök och anmäl dig till RF-SISU Västra Götalands föreläsningar och utbildningar här!
Vårens utbildningskalender 2021
Bra sidor på RF-SISU Idrottsutbildarna
Dessa utbildningar görs via webben, är kostnadsfria och görs när man vill och var man vill.
Introduktionsutbildning för föreningsledare (styrelse, kommittéer, tränare m fl)
Introduktionsutbildning för tränare och ledare
Inkluderande idrott. Här finns färdiga mallar, filmer mm som gör att det är smidigt och enkelt
för föreningar att komma igång med inkluderingsarbetet i föreningen.
Allt du behöver veta som ideell förening: https://forening.se/

Utvalda tillfällen under våren – Kostnadsfria - Digitala
12/2 Morgonföreläsning kl 08.30 – 09.30: Förälder på arenan – så kan du stötta ditt barn
18/2 Föreläsning kl. 19.00 – 20.30: Våga fråga – Suicide Zero
8. Grundutbildning för tränare – obligatoriskt tränarutbildning i flertalet SDF
De SDF som har SISU´s Grundutbildning för tränare som obligatorisk i sin tränarstege kan
gärna länka till vårt samlingsblad: Grundutbildning för tränare våren 2021.

Tack för att du tog dig tid till att läsa igenom informationen. Hoppas att vi hörs!

Vänliga hälsningar
Anette Ellefsen, konsulent
Idrottens utbildningar
anette.ellefsen@rfsisu.se / Mobil: 0709-265833

