
Kurser i föreningsutveckling våren 2023
Introduktionsutbildning för förenings-
ledare (webbaserad)
Denna webbaserade introduktionsutbildning är tänkt att ge 
dig en första inblick i vad det innebär att vara organisations-
ledare (exempelvis styrelseledamot) inom idrotten och hur 
du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma 
mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och 
viktigt uppdrag.
Gå till introduktionsutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare
Missa inte ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om att verka 
för demokrati i föreningen, att följa föreningens idé, leda 
föreningens verksamhet in i framtiden och skapa ett 
engagemang i hela föreningen. Idrottens mål är att 
engagera så många som möjligt, så länge som möjligt och i 
så bra verksamhet som möjligt.
Grundutbildning för föreningsledare ger dig en bra bas 
för ditt fortsatta arbete som föreningsledare. Här får du ny 
kunskap, du byta erfarenhet och skapa ett kontaktnät med 
övriga deltagare.

Datum Plats
19 april Växjö Anmälan och mer info

Att arbeta i valberedning
I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning 
att få kandidater till vissa styrelseposter och i en tid då 
föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än 
någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad 
valberedning.

På denna utbildning får den som är vald till valberedningen 
bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och 
påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för 
en valberedning under ett år – vad behöver göras när.

Datum Plats
3 maj Digitalt Anmälan och mer info

Investering anläggning
Kvällen riktar sig till de föreningar som går i tankar om att 
utveckla sin anläggning. Under kvällen fokuserar vi på olika 
stöd som finns inom Projektstöd IF anläggning. Vi kommer 
även att informera om några ytterligare aktörer som idrotts-
föreningar har möjlighet att söka bidrag från för att kunna 
utveckla sin anläggning.

Datum Plats
31 januari Digitalt Anmälan och mer info
5 april Digitalt Anmälan och mer info

Ny i styrelsen
Är du ny i en föreningsstyrelse och osäker på din roll som 
styrelsemedlem? Vill du lära dig mer om föreningskunskap, 
föreningsdemokrati och styrelsearbete? Då är denna kväll 
något för dig. 

Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge 
som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt. Du får en inblick 
i vad det innebär att vara förtroendevald och arbeta i en 
styrelse. Du får lära mer om hur förutsättningar kan skapas för 
idrottens gemensamma mål, men framför allt vill vi inspirera 
dig till nya tankar och idéer.

Vi kommer bl a att prata om:
• Föreningsdemokrati
• Styrelsens ansvar för ekonomi och verksamhet
• Styrelsens uppdrag – rollfördelning
• Stadgar – ett medlemsavtal
• Medlemmens rättigheter och skyldigheter
• Det viktiga årsmötet
• Hur driver vi det praktiska arbetet i styrelserummet?
• Vi testar på att göra ett årshjul

Datum Plats
6 mars Digitalt Anmälan och mer info

Projektkunskap med inriktning 
projektansökningar
Att söka medel från stiftelser och fonder står högt på många 
föreningars önskelista men när man väl sätter sig med 
ansökningsblanketten kan det vara svårt att formulera sig och 
vad man vill med sin ansökan. Hur får vi på bästa sätt fram 
vårt budskap och vad bör vi tänka på innan vi sätter oss ner 
med ansökan? 

Vi kommer att gå igenom följande:
• Vilka stiftelser och fonder kan vara möjliga för idrotten.
• Hur arbetar man fram en ansökan.
• Vad är speciellt viktigt ex med ansökan till Arvsfonden.
• Goda exempel på beviljade projekt med föreningar och 

förbund i idrotten.
• Vilket stöd kan RF-SISU ge arbetet med ansöknings-

processen.

Datum Plats
14 mars Jönköping Anmälan och mer info

fysisk/digital

För mer information om alla våra 
utbildningar, se: www.rfsisu.se/smaland 
eller på QR-koden.
Ni kan också kontakta Anette Ellefsen, 
tel. 036-34 54 49, anette.ellefsen@rfsisu.se
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