RF-SISU Gävleborg
Kursutbud höst 2022
•

LOK-stödsverkstad
18 augusti kl 18.30-20.45
Här kan ni få hjälp att enklare närvarorapportera
vårens aktiviteter inför LOK-stödsansökan.

•

Grundutbildning för tränare
6 september kl 18.00-20.00
För alla tränare, oavsett vilken idrott eller om du tränar
barn, ungdomar eller vuxna. (1 fysisk träff ingår ev.)

•

IdrottOnline Administration Grund
11 oktober kl 18.30-21.00
En introduktion för dig som ska använda
administration på föreningens IdrottOnline-sida.

•

Grundutbildning för föreningsledare
12 oktober kl 18.00-21.00
En bra bas för ditt fortsatta arbete som
föreningsledare/organisationsledare.

•

Grundutbildning för tränare
19 oktober kl 18.00-20.00
För alla tränare, oavsett vilken idrott eller om du tränar
barn, ungdomar eller vuxna. (1 fysisk träff ingår ev.)

•

IdrottOnline Administration Fortsättning
8 november kl 18.30-21.00
Fördjupning i de funktioner som finns, för dig som är
ansvarig för administrationen på er sida.

•

•

Grundutbildning för föreningsledare
16 november kl 18.00-21.00
En bra bas för ditt fortsatta arbete som
föreningsledare/organisationsledare.
IdrottOnline utbildningsmodulverkstad
7 december kl 18.30-21.00
Digital workshop där du lär dig hur du rapporterar
utbildningstillfällen på det smidigaste sättet.

Kurserna genomförs digitalt om ej annat anges.
Detaljerad info får du vid anmälan.

Stöd för återstart i förening
Har din förening drabbats av pandemins
effekter och behöver hjälp att till exempel
rekrytera och behålla medlemmar eller
stärka organisationen på olika sätt?
Kontakta din idrottskonsulent för stöd och
hjälp i arbetet.

Mer utbildning på webben!
Där hittar du bland annat våra öppna föreläsningar,
länkar till utbildningswebbar och hela vårt utbud av
erbjudanden för föreningar, till exempel:
• Ledarskap
• Trygga idrottsmiljöer / Barnens Spelregler
• Föreningskunskap
• Evenemang / värdskap
• Idrottsskador / rehab
• Kost och näringslära … och mycket annat.
Vi formar även utbildningsinsatser utifrån era behov.
Anmälningslänkar och mer info om våra kurser
hittar du i webbkalendern på rfsisu.se/gavleborg

► www.rfsisu.se/gavleborg
Kontakta din idrottskonsulent så får du stöd och hjälp
att planera utveckling och utbildning för just din
förening. Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Jun 2022. Med reservation för ev. ändringar.

