Örebro 2017-12-04

Till:
Distriktets föreningar

Inbjudan till informationsträff:
Idrottslyftet 2018 och Utvecklingsplan för barn- och ungdomsfotboll i
Örebro län
Idrottslyftet har funnits sedan 2007 med syfte att ta till vara föreningars goda idéer för
att utveckla verksamheten för barn och ungdomar. Under 2015 beslutade
riksidrottsstyrelsen om mål och syften för idrottslyftet för den kommande perioden.
Alla distriktsförbund inom fotbollen i Sverige har upprättat en utvecklingsplan för att
belysa vilka utvecklingsområden som man ska fokusera på under perioden 2017-2019.
Det är också inom de områden som upptas i utvecklingsplanen som föreningar kan söka
idrottslyftsmedel för att göra satsningar inom. Denna utvecklingsplan kan revideras från
år till år och vissa ändringar kommer att göras till 2018. Därav inbjuder Örebro Läns
Fotbollförbund, Sisu och Örebro Läns Idrottsförbund distriktets fotbollsföreningar till
denna träff som blir ett viktigt tillfälle för presentation av förändringar, information och
diskussion.
Vi erbjuder två innehållsmässigt lika tillfällen för informationsträff, där ni fritt väljer en
av dessa att anmäla er till:

Dag:
Tid:
Plats:

tisdagen den 16 januari 2018
Kl.18.00 – 20.00, kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30.
Scandic Väst

eller:

Dag:
Tid:
Plats:

onsdagen den 24 januari 2018
Kl.18.00 – 20.00, kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30.
Scandic Väst

Vid nämnda möte kommer ni också att få en beskrivning av vilka områden som
utvecklingsplanen omfattar för 2018. Det är bra om ni redan inför mötet om
utvecklingsplanen och idrottslyftet börjar fundera på sådana projekt som ni vill
genomföra under 2018 och därmed få finansiering via idrottslyftet. Den verksamhet som
omfattas av idrottslyftsmedel ska vara barn- och ungdomsfotboll och i åldrarna 7 – 25
år.

Den nya idrottslyftsapplikationen är tillgänglig för ansökningar men respektive
förenings ansökan kommer inte att behandlas förrän föreningen har deltagit i en av de
aktuella informationsträffarna.
Anmälan om deltagande till någon av dessa träffar sker genom e-post till
marcus@olff.se,
Anmälan ska ske senast torsdag den 11 januari 2018.

VÄLKOMNA!

Med vänlig hälsning
För Örebro Läns Fotbollförbund
Kjell-Åke Sjödin
Marcus Persson

