Föreningssymposiet är en del av Fotbollssymposiet som arrangeras av
Västergötlands Fotbollförbund i januari varje år. Under helgen 10-11 januari
arrangeras även symposium för tränare och domare vilket gör oss till Nordens
största Fotbollssymposium.
VARFÖR?
Förenings- och organisationsfrågor är ofta samma oavsett idrott där
vi står inför liknande utmaningar ute i våra styrelser och klubbstugor.
Föreningssymposiet arrangeras för organisationsledare, anställda
eller andra engagerade i föreningar inom Västergötlands fotboll,handboll- och hockeyförbund. Här skapas möjligheter till
kunskapsinhämtning men erbjuder också forum för diskussioner och
erfarenhetsutbyten mellan föreningar och idrotter.
Tid:
Lördag 11 januari 08.30- ca 15.45
Plats: OBS, nytt för i år!
Valhall, Skövde Kulturhus. Trädgårdsgatan 9, Skövde.
Kostnad för Föreningssymposiet
1500:-/deltagare*
Totalt finns 200 platser, först till kvarn gäller!
*Fotbollsföreningar inom VFF erbjuds 5 platser/förening gratis
Handbollsföreningar hänvisas till VHF angående eventuell subventionering
Ishockeyföreningar inom VIF erbjuds 2 platser/förening gratis

Frågor om kostnad och eventuella subventioneringar, kontakta ditt
förbund enligt nedan.
Anmälan
Direktlänk till anmälan: https://forms.gle/f2eGp2iKRk6igy1r7
Alternativt på respektive förbunds hemsida:
http://www.vastgotafotboll.org/
http://www.svenskhandboll.se/VastergotlandsHandbollforbund/
http://www.swehockey.se/Distrikt/vastergotlandsishockeyforbund
Kontakt
Fotboll: lisa@vastgotafotboll.org
Handboll: jenny@vastgotahandboll.rf.se
Ishockey: anders.vghockey@vgidrott.se
Anmälan kan endast ske via formuläret på hemsidan. Sista
anmälningsdag är 15 december.

ÅRETS TEMA
Den 1 januari 2020 blir
Barnkonventionen lag i Sverige,
vad innebär det för idrotten? Vad
är Barnets bästa?
I år har vi Barnet i fokus.

PROGRAM
08.30-09.00 Fika, mingel
09.00 Inledning
09.15
Mats Löwing
09.45 Louise Hammarbäck
10.30 Chattorg
11.00
Danijela Rundqvist & Anders Wahlström
12.00 Lunch ink. chattorg
12.45 Albin Tingsvall och Jens Eriksson
13.45 Chattorg
14.30 Chris Härenstam
15.45 Avslut

Chattorg- Nyhet 2020
För att ge utrymme till interaktion
under dagen kommer vi att ha levande
chattorg mellan föreläsningarna som
styrs upp med hjälp av våra utställare
och SISU Idrottsutbildarna.
Utställare- Nyhet 2020
Som en del av temat i år har vi bjudit
in organisationer som kommer finnas
på plats för att ni ska kunna diskutera
olika samarbetsformer i dessa frågor.

Mats Löwing
Mats är en lokal fotbollsprofil och präst från Falköping i Västergötland. Han har gjort över 1000
matcher i sin förening Ekedalens SK. Mats kommer att inspirera och motivera genom sina egna
erfarenheter från kyrkan och fotbollsplanen och samtidigt lyfta föreningsidrottens betydelse.
Louise Hammarbäck Miranda- Barnkonventionen inom idrotten
Louise är grundare till organisationen PACS som arbetar för att skapa trygga idrottsmiljöer för
barn och ungdomar. Hon kommer prata om att Barnkonventionen blir lag och vad det innebär
för idrotten i praktiken och hur vi kan förverkliga det i våra föreningar.

Danijela Rundqvist och Anders Wahlström- ett samtal
Danijela är en av Sveriges mest framgångsrika hockeyspelare med fler än 200
landskamper i bagaget. Anders är barn- och ungdomsansvarig på svenska
hockeyförbundet. Tillsammans kommer de samtala om barn- och ungdomars
förutsättningar och få en insyn i Danijelas hockeyuppväxt och tidigare karriär.
Albin Tingsvall och Jens Eriksson- Hållbar ungdomsidrott
Albin och Jens är handbollsspelare med SM-guld, Champions-League-matcher och
landskamper på meritlistan. För sitt arbete med boken 'Allt jag förlorade genom att vinna'
tilldelades Albin Svenska Barnidrottspriset 2019. Tillsammans driver de sedan många år ett
utbildningsföretag med syfte att utveckla idrottsrörelsen. De kommer bland annat att fördjupa
sig i frågor kring hur vi skapar en sund idrottsmiljö oavsett ambitionsnivå och hur vi främjar
våra spelares psykiska hälsa.
Chris Härenstam- Att bli en vinnare
Chris är en av våra mest folkkära sportkommentatorer, han har kommenterat 93 olika sporter i
TV och framförallt för SVT. Förutom det brinner Chris för barn- och ungdomsidrott. Han kommer
prata om barnets bästa, att varje barn är unikt, vikten av en god självkänsla och hur vi skapar
inre motivation och glädje i idrottandet.

