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Kostnadsfria utbildningar  
i Göteborg våren 2023
Att vara arbetsgivare
23 mars kl. 18.00-20.00 Digital
Information om kollektivavtal, försäkringar, handledning, anställningsfor-
mer, arbetsbeskrivning och arbetsmiljö. Vi går igenom vad som är viktigt 
med medarbetar- och lönesamtal. 

Coaching education, entry level - In english
The course consists of two mandatory days. 
18 jan at 18.00-20.00, Digital + 11 feb kl. 9.00-16.00, Göteborg
This is the first step of education for coaches. 

Goda föreningsexempel
2 feb  kl. 18.00-20.00 Digital
Delta på en digital föreläsning och inspireras av positiva initiativ inom 
idrottsrörelsen. Denna föreläsning ger dig konkreta exempel på lyckade 
föreningsarbeten. 

Grundutbildning för föreningsledare 
7 jun  kl. 17.30-21.00 Centrum
Denna grundutbildning ger dig en bra bas för ditt fortsatta arbete som 
föreningsledare, där du kan få användning för din erfarenhet och även ta 
med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål. 

Grundutbildning för föreningsledare 
- tema föreningsekonomi 
14 mar  kl. 17.30-21.00 Angered 
18 apr  kl. 18.00-21.00 Digital
7 jun  kl. 17.30-21.00 Västra Frölunda
Du som hanterar ekonomi men även ordföranden och ytterligare några 
i styrelsen bör ha dessa kunskaper: bokföringsskyldighet, ekonomiska 
rapporter, skatter och avgifter, avstämningar och uppföljningar. 

Grundutbildning för föreningsledare 
- tema valberedningsarbete
22 mars kl. 18.00-20.30 Digitalt
Utbildning om den viktiga roll som valberedningen har. Vi går igenom 
valberedningens uppdrag, arbetsåret, årsplanering, framgångsnycklar. 

Grundutbildning för föreningsledare 
- tema årsmöte
17 jan  kl. 18.00-21.00 Digital
22 feb  kl. 17.30-21.00 Västra Frölunda
20 apr  kl. 17.30-21.00 Biskopsgården
Det är en grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på 
årsmöte. Vi tittar även på stadgarna, pratar om föreningsdemokrati och 
medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. 

Grundutbildning för föreningsledare 
- tema styrelsens roll och ansvar
8 mars  kl. 18.00-21.00 Digital
10 maj  kl. 17.30-21.00 Kallebäck
Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har. Hur driver 
vi det praktiska arbetet i styrelserummet på ett så effektivt sätt som 
möjligt? 

Grundutbildning för föreningsledare 14-25 år
- tema framtidens organisationsledare 
13 apr  kl. 17.00-20.00 Kallebäck
Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt 
och i så bra verksamhet som möjligt. Denna grundutbildning ger dig en 
bra bas för ditt fortsatta/framtida arbete som organisationsledare. Du får 
med dig ny kunskap för att jobba vidare mot idrottens gemensamma mål.

Utbildarutbildning - In or outside the box
12 apr  kl. 17.30-21.00 Angered
In or outside the box är ett samtalsmaterial med syfte att bidra till respekt 
och schysst kultur. Inom vissa idrotter vittnar man om en machokultur 
som bidrar till en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar 
med idrottens värdegrund. Efter utbildningen är du redo att leda samtal 
med ungdomarna i din förening om detta. Du får tillgång till det samtals-
materialet efter avslutad utbildning.  

Om RF-SISU Västra Götaland
RF-SISU Västra Götaland är ett av Riksidrottsförbundets och SISU Idrotts-
utbildarnas 19 distrikt. Vi är precis som de flesta idrottsföreningar och 
förbund i landet en ideell organisation.

Vårt uppdrag är att stödja, leda, utveckla, bilda och utbilda idrottsrörel-
sen i distriktet så att den bedrivs för att ha roligt, må bra och utvecklas 
under hela livet i en trygg idrottsmiljö.  

Anmäl dig  
till en utbildning via  
QR-koden eller mail 

Uppge förening, personnummer och ev specialkost vid  
anmälan via mail: kurser.vastragotaland@rfsisu.se

Så funkar det! 
Göteborgs Stad gör det möjligt för dig som är medlem i en förening i  
Göteborg att delta kostnadsfritt på ett stort antal utbildningar. Till höger 
hittar du höstens alla kostnadsfria utbildningar samlat. 

Utöver dessa har RF-SISU Västra Götaland också många andra utbildningar 
som du är välkommen på men då tillkommer en deltagaravgift. Våra 
utbildningar vänder sig till främst idrottsföreningar men andra typer av 
föreningar är också välkomna. 

För att läsa mer om varje utbildning, använd qr-koden i rutan nedanför 
eller gå in på rfsisu.se/vastragotaland där du hittar vår utbildningskalender 
och kan söka bland alla utbildningar. 

Grundutbildning för tränare 
Utbildningen består av två träffar. Närvaro vid båda träffarna krävs.
7 feb kl. 18.00-20.00, Digitalt + 25 feb kl. 9.00-17.00, Kallebäck
5 juni kl. 18.00-20.00, Centrum + 11 juni kl. 9.00-17.00, Centrum

Schysstare på nätet
29 mars  kl. 18.00-20.00 Digitalt
Föreläsning om sociala medier och det näthat som barn och unga utsätts för. 
Detta med syftet att ni som ledare, förälder eller nära vuxen till barn och unga 
ska kunna fortsätta prata om ämnet och jobba vidare med det i er förening.

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/kalender-anmalan/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/kalender-anmalan/
http://sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/tranarutbildning/grundutbildningfortranare
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/kalender-anmalan/

