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Välkommen till en konferens om idrotten och dess
inkludering där vi berör ämnen som integration,
jämställdhet, jämlikhet och funktionsnedsättning.

19/11

US
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VÄXJÖ KONSE

PLATS
Växjö, Elite Park Hotel & Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 14
PROGRAM
9.30
Fika			
10.00 Inledning			
10.15 Föreläsning: Vimmerby IF – Fotboll för alla
11.00 Föreningspresentationer
(Fem kortare presentationer från småländska idrottsföreningar
som på olika sätt arbetar med inkludering)

12.30
13.30
14.30
14.45
15.00

Lunch
Föreläsning: Christoffer Smitz – HBTQ, idrott och utanförskap
Kan idrotten vara nyckeln till en lyckad inkludering
i samhället? (Lillemor Lindell, Riksidrottsförbundet)
Fika
Paneldebatt

Christoffer Sm
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m
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(Dagens föreläsare samlas på scenen för en avslutande 		
paneldebatt där deltagarna får ställa frågor)

16.00

Avslut

ANMÄLAN
Anmälan är öppen för alla föreningsmedlemmar och är kostnadsfri
och ska senast 21 oktober vara Smålandsidrotten tillhanda.
Först till kvarn gäller (begränsat antal platser).
Anmäl dig här eller via mail till lena.moberg@smalandsidrotten.se.
Uppge namn, förening, personnummer och eventuell avvikande
kost vid anmälan.
KALLELSE: Kallelse och deltagarlista mailas till samtliga deltagare
cirka 1 vecka innan konferensstart.
INFORMATION: För mer information kontakta:
Anna Malmén, 036-34 54 50, anna.malmen@smalandsfotbollen.se
eller Per Edén, 036-34 54 39, per.eden@smalandsidrotten.se
KURSNUMMER: 805758

Vimmerby IF - årets barn- och ungdomsförening inom Svensk fotboll 2015.

VÄLKOMNA!
OM FÖRELÄSNINGARNA
VIMMERBY IF – föreningen utsågs till ”Årets barn- och ungdomsförening” i Svensk fotboll 2015 och arbetar aktivt med att erbjuda
fotboll för alla. VIF skapar inkludering och mångfald genom att bedriva ett omfattande integrationsarbete, ett projekt med bland
annat läxläsning och läsförståelse samt ett Fotboll-För-Alla-lag för funktionshindrade.
CHRISTOFFER SMITZ – ”HBTQ, idrott och utanförskap” är en föreläsning med målet att belysa hur normer och oskrivna regler
formar gemenskaper, vilka riskerar utestänga många, framför allt unga människor. Med avstamp i personliga erfarenheter från
idrottens värld, bland annat Stockholm Snipers, vill Christoffer visa på vilka svårigheter HBTQ-personer kan mötas av, och hur vi alla
tillsammans med tämligen små medel kan skapa ett mer öppet och välkomnande klimat.
LILLEMOR LINDELL (RF:S INTEGRATIONSKOORDINATOR) – Kan idrotten vara nyckeln till en lyckad inkludering i samhället? Idrotten har
fått ett ansvar och förtroende att vara en god förebild i ett samhälle där segregation och utanförskap är ett växande problem.
Idrottens roll är att vara möjliggörare och samordnare för att erbjuda aktivitet lokalt. Lillemor Lindell presenterar idrottens pågående
inkludering- och mångfaldsarbete och hur vi går från integration till inkludering och hur detta är en del i ett större visionsarbete,
strategi 2025.

