FÖRENINGUTVECKLING 2012
- Succén fortsätter för 6: e året i rad!

Nu är det åter dags att drilla
morgondagens stjärnor inom
föreningsutveckling. Vill er
förening vässa er kunskap kring
föreningslära?
Ja, missa då inte denna unika
möjlighet att nästintill kostnadsfritt
få deltaga med tre till fyra personer
från din förening på Svenska
Innebandyförbundets stora
utbildningssatsning till våren 2012.
Arrangerad på Malta!
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Svenska Innebandyförbundets stora satsning på Föreningsutveckling är en utbildning riktad direkt mot föreningens
egen styrelse. Er förening kommer att få metoder, verktyg
och tid att arbeta med; verksamhetsplanering, era kärnvärden, ledaridé, insikt i idrottens regelverk och stadgarnas
betydelse. Samt det unika tillfället som erbjuds till erfarenhetsutbyte och att nätverka med hundratals andra inspirerande
och sökande föreningsdeltagare, inom området föreningsutveckling.
Utbildningen kommer denna gång att förläggas på Malta
mellan den 29 april – 6 maj, 2012. Upplägget är en veckas
intensiv och lärorik utbildning med upp till tre teoripass per
dag, totalt 40 timmar. Avresa från Stockholm Arlanda 29
april, 2012.
Mellan åren 2007-2011 har totalt 208 av våra barn- och
ungdomsföreningar deltagit på vår FU-utbildning. Men det
finns många fler föreningar vi vill nå!
Inför denna omgång söker vi 36 föreningar som i första hand
aldrig tidigare har deltagit på vår föreningsutvecklingsutbildning. Undantag föreligger dock här om er förening
deltagit senare än de två senaste FU-omgångarna, 2010 och
2011. Men givetvis har ni föreningar som aldrig tidigare
medverkat förtur.
Sista dag för intresseanmälan - 15 dec 2011
www.innebandy.se/fu2012
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Vilka föreningar får vara med?
36 föreningar får plats på vårens utbildning. Det är viktigt att
föreningen har vilja och intresse att arbeta med föreningsutveckling. Man behöver inte ha påbörjat föreningsutvecklingsarbete, men det är en fördel om man har kommit
en bit på vägen eller att diskussionerna redan förs i
föreningen, på styrelsemöten eller dylikt.
Svenska Innebandyförbundet förbehåller sig rätten att välja
ut föreningar om det visar sig att det är fler än 36 föreningar
som anmäler sig.
Stor eller liten förening, elit eller bredd – spelar ingen roll.
Utbildningen fokuserar kring din förening och de behov och
önskemål som just din förening har. Dock är ett obligatorium
att er förening bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Detta då vår föreningsutvecklingsutbildning är
subventionerad via det statliga stöd, barn- och ungdomsidrotten årligen erhåller, vid namn Idrottslyftet.
Minst tre och max fyra personer från varje förening kan vara
med. Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter och andra
verksamhetsledare t.ex. kanslister. Förändrings- och
utvecklingsarbete måste börja uppifrån. Därför är det också
ett krav att föreningens ordförande deltar.
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Vad kostar det?
Utbildningen är nästan helt subventionerad via Idrottslyftet.
Kostnad för föreningen är totalt 7000 kr. Då ingår kursmaterial, kost och logi under utbildningsveckan för upp till
fyra personer. Deltagarna står för anslutningsresa till och från
Arlanda vid utbildningstillfället.
Den eventuella ledighet som deltagarna måste ta får
deltagarna själva bekosta, alternativt att föreningen ersätter.
Föreningsutveckling är ett projekt inom Idrottslyftet som
innebär att den deltagande föreningen ansöker om medel
för att delta. Observera dock att föreningen ansöker om
Idrottslyftsmedel först efter att föreningen fått bekräftat att
de får delta (senast den 10 jan, 2012). De beviljade
Idrottslyftsmedlena kommer föreningen att betala till SIBF som
kursavgift för att få delta på föreningsutvecklingen.
Mer info
Du hittar mycket mer information på vår hemsida
www.innebandy.se/fu2012, exempelvis:
- Vad lär man sig, kursinnehållet.
- Tidigare deltagare berättar.
- Samt bilder och filmklipp från tidigare resor.
Har du frågor om utbildningen är du mer än välkommen att
kontakta mig: malika.laarif@innebandy.se

