Kostnadsfria utbildningar
i Göteborg våren 2022
Antidoping - Vaccinera klubben

16 mars
kl. 18.00-21.00
Digitalt
Utbildningen riktar sig till organisationsledare och tränare. Här får ni
grundläggande kunskap om doping och får hjälp att skapa en handlingsplan för att jobba förebyggande i er förening.

Föreningskunskap - Tema årsmöte

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.

Anmäl dig

till en utbildning via
QR-koden eller mail

19 feb
kl. 18.00-21.00
Digitalt
14 mars
kl. 17.30-21.00
Göteborg
19 apr
kl. 18.00-21.00
Digitalt
Den här utbildningen passar dig som vill bli eller redan är styrelsemedlem eller med i någon kommitté. Det är en grundläggande utbildning i
föreningskunskap med fokus på årsmöte.

Förälder på arenan

17 mars
kl. 12.00-13.00
Digitalt
Ibland kan det vara svårt för dig som förälder att veta vad du ska säga
och hur du kan stötta på tävling, match eller träning. Den här lunchföreläsningen ger dig vägledning.

Grundläggande föreningsekonomi

22 feb		
kl. 18.00-21.00
Digitalt
30 mars
kl. 17.30-21.00
Göteborg
Du som hanterar ekonomi men även ordföranden och ytterligare några
i styrelsen bör ha dessa kunskaper. En grundläggande utbildning om en
föreningsstyrelsens ekonomiska ansvar.

Grundutbildning för tränare - Unga ledare 14-20 år
Utbildningen består av två träffar. Närvaro vid båda träffarna krävs.
24 feb		
kl. 18.00-20.00
Digitalt
12 mars
kl. 9.00-17.00
Göteborg

In or outside the box

23 feb		
kl. 17.30-21.00
Digitalt
Utbildningskvällen riktar sig till dig som vill hjälpa ungdomarna i din
förening att forma sunda värderingar och motverka machokultur och våld
i olika former.

Kanslistutbildning

8 feb
kl. 9.00-12.00
Digitalt
Här riktar sig utbildningen till dig som är kanslist i en idrottsförening. Vi
tittar på hur vi kan effektivisera arbetet på ett kansli och du får med dig
användbara verktyg.

Lär dig söka stöd och bidrag

28 apr		
kl. 18.00-20.30
Digitalt
Välkomna till en kväll där vi går igenom vilka stöd och bidrag det finns att
söka för idrottsföreningar och hur man ska tänka när en ansökan skrivs.

Osynliga funktionsnedsättningar

21 april
kl. 18.00-20.00
Digitalt
I samarbete med Ågrenska Stiftelsen arrangeras en föreläsning om osynliga funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

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

11 maj
kl. 18.00-20.30
Digitalt
Målgruppen är organisationsledare och tränare. Vi utgår från webben
motverkasexuellaovergrepp.se. Under kvällen diskuteras hur ni kan förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp.

Skatteregler för föreningar - Informationskväll

7 apr
kl. 18.00-20.30
Digitalt
Vi bjuder in idrottsföreningar till en informationskväll där du får tillfälle att
ställa dina frågor och funderingar inom skatteområdet.

RF-SISU Västra Götaland är ett av Riksidrottsförbundets och
SISU Idrottsutbildarnas 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
idrottsrörelsen i distriktet så att den bedrivs för att ha roligt,
må bra och utvecklas under hela livet i en trygg idrottsmiljö.

1 mars		
kl. 18.00-21.00
Digitalt
3 maj
kl. 17.30-21.00
Göteborg
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?

Våga fråga - Suicide zero

23 mars
kl. 18.00-20.00
Digitalt
Fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på
psykisk ohälsa och vi går igenom hur du kan stötta.
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Om RF-SISU Västra Götaland

Styrelsens roll och ansvar

