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VÄLKOMMEN TILL EN FORTBILDNINGSDAG DÄR IDROTTER MÖTS
Psykisk ohälsa inom idrotten • Hur hanterar vi sociala medier i föreningen
Idrottsjuridik - det här behöver du känna till som idrottsförening • Öka föreningens intäkter
Diplomerad förening - Verktyg för bättre föreningsutveckling • Demokrati, jämställdhet och integration
Matchens betydelse - nya spelformer • Idrotten i fara? Mellan folkrörelse och kommersialism
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DECEMBER 2018
ÖREBRO UNIVERSITET

FREDAG 7 DECEMBER
IDROTTENS FÖRENINGSDAG Dagen pågår mellan ca kl 9-16
Denna dag vänder sig till idrottens anställda oavsett idrott (kanslipersonal, vaktmästare m.. fl)
och förtroendevalda (styrelse, kommittér, projektansvariga, ungdomsansvariga m.m.) oavsett
idrott. Även övriga intresserade är varmt välkomna att anmäla sig.
Konflikthantering & kommunikation - Hör du i syne?!

495:-

HELDA

G INKL

Eric Thyrell

09.15-10.30 - GE

MENSAM

Eric Thyrell är en av Sveriges mest anlitade och uppskattade föreläsare! Hör du i syne?! är full med insikter, övningar,
roliga historier och framförallt konkreta verktyg som deltagarna kan applicera i vardagen, direkt efter föreläsningen. En
fartfylld föreläsning om samarbete, konflikthantering & kommunikation i en enda rolig röra!

Matchens betydelse - nya spelformer för att få fler att spela längre

LUNCH

ANMÄL DIG TILL
HELDAG ELLER
ENSTAKA PASS

Patrik Gustafson, Utvecklingsfrågor, Göteborgs FF
10.45-12.00 sem

inarieval 1

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsidrott. I arbetet med nya spelformer för fotbollen
har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare.
Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens
färdigheter och deras spelförståelse. Här följer en presentation och varför fotbollen har valt att ändra.

Hur hanterar vi sociala medier i föreningen
Mats Adamzcak, analytiker sociala medier, PAF
10.45-12.00 sem

inarieval 1

Hur ska idrottsföreningen se på sociala medier? Ett hot eller en möjlighet? Vad kan inlägg på nätet sätta för spår?Mats bjuder på
många exempel på hur agerandet på sociala medier kan leda till att du inte får spela kvar i klubben, måste sluta på ditt jobb eller
blir av med ditt ledaruppdrag. Här får du även tips på hur du som förening kan använda sociala medier som kommunikationsform.
Hur arbetar man med Storytelling och i vilka kanaler bör man använda för att nå ut med sin information.

Idrotten i fara? Mellan folkrörelse och kommersialism
Björn Horgby & Christer Ericsson, Örebro Universitet
10.45-12.00 sem

inarieval 1

Idrott i Sverige är och har varit organiserad som en demokratisk folkrörelse. Men den svenska idrottsmodellen utmanas när idrotten blir en marknadsprodukt. För att vara nationellt och internationellt konkurrenskraftig har kommersialiseringen bidragit till att
förändra idrottens organisering. Behöver föreningarna organisera sig på ett annat sätt än tidigare?

Psykisk ohälsa inom idrotten
Markus Gustafsson, fd elitidrottare
13.00-14.00 sem

inarieval 2

Idrott på måttlig nivå och som motionsform har visat sig ha flera positiva hälsoeffekter även i relation till psykisk hälsa. Däremot
uppvisar tävlingsidrott på hög nivå samt elitidrott en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. Trots det är psykisk ohälsa inom idrotten
är något som sällan uppmärksammas eller talas om.

Diplomerad förening - Verktyg för bättre föreningsutveckling
Peter Landström, Gruppchef föreningsutveckling, Svenska Fotbollförbundet
13.00-14.00 sem

inarieval 2

Peter är Gruppchef för Föreningsutveckling Barn-Ungdom på Svenska Fotbollförbundet. Svensk Fotboll har länge haft Föreningsutveckling som en central punkt i sitt arbete. En förutsättning för att skapa goda lärandemiljöer och få så många, så länge som
möjligt att spela fotboll. Här ger Peter en inblick i fotbollens arbete, tips samt idéer om hur man kan arbeta med föreningsutveckling. Denna programpunkt vänder sig till alla idrotter.

Idrottsjuridik - det här behöver du känna till som idrottsförening
Alexander Krüger, förbundsjurist, Riksidrottsförbundet
13.00-14.00 sem

inarieval 2

Alexander är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet. Det som är speciellt med idrottsjuridiken är bland annat att det traditionella
regelsystemet måste ställas i relation till idrottens egna normsystem. Därmed ställs stora krav på insyn och förståelse för strukturen bakom det svenska idrotts- och föreningslivet. Det kan bli komplicerat och därför finns det hjälp att få.

Öka Föreningens intäkter (webbinarie)
Magnus Forslund, Ekonomie doktor Linnéuniversitetet
13.00-14.00 sem

inarieval 2

Ibland behöver förändringar göras för att öka en förenings intäkter. Motiven kan vara ekonomisk kris, strävan mot utveckling eller
osämja kring ekonomiska frågor. Här redogör Magnus Forslund för vilka grunder som kan öka föreningens intäkter och samtidigt
minska belastningen på styrelsen. Denna programpunkt kommer att genomföras som ett webbinarie.

Demokrati, jämställdhet och integration
Sevana Bergström, projektledare Alla är olika, Olika är bra
14.15-15.30 - GE

MENSAM

INFO & ANMÄLAN:

Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av idrotten. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste
byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, religion, ålder, kön, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

www.IDROTTIFOKUS.se

frågor:
Örebro Läns Fotbollförbund
daniel@olff.se

SISU Örebro Län
019-17 55 96
isabelle.olsson@sisuidrottsutbildarna.se

