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Här hittar du våra föreläsningar och utbildningar 
• Hemsida: RF-SISU Västra Götaland

Under Utbildning / Folkbildning
finns bl a 

• Kalender – Anmälan

• Vårt utbud
ꟷ Utbildningsfolder

ꟷ Läs mer om varje utbildning

ꟷ Beställ en utbildning till din förening

ꟷ Affischer och inbjudningar

ꟷ Utbildningswebbar

ꟷ Digitalt lärande

• Sök utbildningar – Anmälan

• Lärgrupp- och utbildningsmaterial: idrottensfolkbildning

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/


Kalender - Anmälan
• Alla föreläsningar och utbildningar som 

har en öppen anmälan finns här.

Öppen anmälan = Vem som helst får anmäla sig. 

Vid t ex önskemål från ett SDF att 
genomföra en föreläsning eller 
utbildning för SDF:ets egna föreningar 
så lägger vi upp utbildningen och 
skickar en länk till anmälningssidan. Vi 
kan också hjälpa er med att göra en 
inbjudan. 



Utbildningsfolder 
• RF-SISU Västra Götalands

utbildningsfolder

• Information om föreläsningar
och utbildningar.

• QR-koder och länkar (klicka på texten)
gör att du smidigt och lätt kan ta dig 
vidare. 

• Information om steg-utbildning för 
tränare och styrelsemedlemmar.

• Sammanställning av 
utbildningar/målgrupp: 
Aktiva, ledare-tränare, föräldrar, 
organisationsledare och 
styrelsemedlemmar.

https://www.rfsisu.se/globalassets/rf-sisu-vastra-gotaland/dokument/idrottens-utbildningar/inbjudningar/iufolder_vt2021_a4-v7.pdf


Läs mer om varje utbildning



Beställ en utbildning
Saknar ni någon utbildning som skulle passar in i 
det arbete som pågår just nu eller kommande 
arbete i SDF:et så hör av er till oss. 

Ex: Göteborgs Ishockeyförbund efterfrågade en kansliutbildning. 
Inbjudan riktade sig till kanslister i ishockeyföreningar i Göteborg.
Vi på Idrottens utbildningar tog med hjälp av en av våra utbildare
fram en utbildning som vi sedan genomförde med ca 20 deltagare.

Kontakta kurser.vastragotaland@rfsisu.se
vid alla typer av frågor i koppling till föreläsningar, 
utbildningar eller andra utbildningsinsatser.

Vi hjälper dig gärna!

Gör så här: 
1. Fundera på vilken föreläsning eller utbildning som 
skulle passa ert SDF eller era föreningar. Titta gärna i 
vår utbildningsfolder som ni når via vår hemsida.
2. Kontakta er RF-SISU konsulent och beskriv era tankar 
och önskemål.
3. RF-SISU konsulenten kontaktar oss på Idrottens 
utbildning för att stämma av kring utbildare och innehåll. 
4. SDF:et och utbildaren kopplas samman och stämmer 
av innehåll och lämpligt datum. 
5. RF-SISU konsulenten ansvarar för att ni får en 
inbjudan inkl länk till anmälan att skicka ut.
6. SDF:et ansvarar för att marknadsföra föreläsningen 
alt utbildningen till berörda föreningar via utskick, 
hemsida, nyhetsbrev och i sociala medier.
7. RF-SISU konsulenten och SDF:et stämmer löpande 
av antalet anmälda deltagare.
8. SDF:et ansvarar för att en person tar rollen som 
kursvärd under föreläsningen alt utbildningen. 
9. Utbildarens arvode + ev kurslitteratur kan vid 
samarbete med oss bekostas med folkbildningsresurs. 
Hör efter med RF-SISU-konsulenten.
10. RF-SISU-konsulenten och kontaktpersonen på 
SDF:et stämmer av deltagarlistan och slutrapporterar i 
IdrottOnline.

mailto:kurser.vastragotaland@rfsisu.se
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https://idrottensfolkbildning.se/


Affischer och inbjudningar

• Separata inbjudningar till enskilda föreläsningar
och utbildningar.

• Samlingsblad, inbjudan, med alla utbildningar
inom ett område eller en inbjudan med, av
SDF´et valda föreläsningar och utbildningar, t ex: 

- Grundutbildning för tränare
- Idrottsskadeutbildningar
(Tejpning, Akut omhändertagande)

- IdrottOnline-utbildningar
- Utbildningar som kan vara aktuella för en  
styrelse (Föreningskunskap, Föreningsekonomi,  
Styrelsens roll och ansvar, valberedning, revisor).

- Arrangemangsutbildningar (Hållbar sponsring,
Marknadsföring i sociala medier). 
- Kostnadsfria utbildningar för föreningar
som tillhör Göteborgs kommun.

- Kostnadsfria morgonföreläsningar



Utbildningswebbar

Målgrupper:
Tränare/ledare
Styrelsen
Aktiva
Träningslära
Arrangemang

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/vartutbud/Utbildningswebbar/


Digital utbildning:
Att genomföra förbundets alt föreningens Årsmöte



• Utbildare har mångårig erfarenhet av både 
ekonomi och föreningslivet: 
Arbetat i bank många år
Anställd som klubbchef i en golfklubb
Spelat handboll div 1 nivå och fotboll div 3
Föreningsintresserad, olika roller: ordförande, 
kassör, revisor
Revisor i ett Golfförbund

Formalia
Föreningskunskap
Föreningsdemokrati
Föreningsekonomi

Min roll som kanslist och min relation med styrelsen
Min befattningsbeskrivning
Medarbetarsamtal: Vad gör jag och vad vill jag göra
Daglig och längre planering - Årshjul

Föreningens nuläge och nyläge
Olika verktyg för att strukturera, planera och utveckla
styrelsens arbete

Diskussioner i grupprum

Digital utbildning för dig som är kanslist på ett SDF. Datum: 12 april kl 09.00 – 11.30 ca.

• Varför en kanslistutbildning?
Att få förståelse för styrelsens roll och ansvar.
Att Få inspiration och motivation till att utveckla
rollen som kanslist. 
Att ge ny kunskap om hur olika metoder och
verktyg kan användas för att utveckla er förening.

Anmälan dig här: Kanslistutbildning för SDF-anställda den 12/4 kl 9-11.30

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1598428


Hur kan RF-SISU synas på SDF:ets hemsida, några exempel





Håll dig uppdaterad på vad som händer inom idrotten
Följ oss . . . RF-SISU Västra Götaland

• Facebook
Här delar vi upplevelser från spännande och intressanta projekt och aktiviteter runt om i Västra Götaland.
Vi bygger nätverk, delar kunskap, nyheter och aktiviteter. Följ oss på Facebook

Instagram
Här inspireras du av bilder och filmer från vår vardag inom idrottsrörelsen i Västra Götaland.
Följ oss på Instagram

YouTube
Här hittar du filmer om idrotten i Västra Götaland, inspiration och tips. Här prenumererar du på vår kanal

Nyhetsbrev: Prenumerera gärna på Nyhetsbrev officiellt eller Nyhetsbrev utbildning

• Sprid gärna våra utbildningar på er hemsida
Lägg en boxbild med länk från er förenings/förbunds hemsida till vår RF-SISU Västra Götalands hemsida 
för information om idrottsutbildningar för ledare och utövare.

Behöver ni hjälp kontaktar du thomas.gehoor@rfsisu.se eller ingela.gustavsson@rfsisu.se.

https://www.facebook.com/rfsisuvg/
https://www.instagram.com/rfsisuvg/
https://www.youtube.com/user/vastidrotten
https://www.anpdm.com/form/434051427043455D4A71/4343504A724946504071
http://www.anpdm.com/public/form-popup.aspx?Id=434051427043455D4A71&accountID=4343504A724946504071
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/vartutbud/
mailto:thomas.gehoor@rfsisu.se
mailto:ingela.gustavsson@rfsisu.se


När det inte är möjligt att fysiskt
befinna sig på samma plats går det
att mötas och delta i föreläsningar,

utbildningar och föreningsmöten digitalt.

Digitaliserad folkbildning och
utbildning helt enkelt.
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