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Öppna mikroseminarium
På vår YouTube-kanal kan ni nu hitta mikroseminarium om projekt och initiativ som finns inom
Västergötland och svensk fotboll. Där får ni en kort introduktion till olika ämnen som ni sen
också kan läsa mer om via länk eller genom kontakt med mig på kansliet. Till kanalen>>
Digitala symposium 2021
Vi kommer 2021 att genomföra våra populära symposium i digital form.
Föreningssymposiet kommer att arrangeras som en dag den 23 januari med dels
kunskapsinhämtning genom föreläsningar men också med möjlighet till att som förening under
dagen jobba med sin utveckling och dessutom få erfarenhetsutbyte med andra föreningar
genom Zoom. All information och anmälan hittar ni HÄR>>
Tränarsymposiet arrangeras 2021 som en fortbildning i samarbete med Tränarföreningen den
16 januari. Ingen anmälan krävs här. Sprid detta till era ledare. All information hittar ni HÄR>>
Även ett domarsymposium planeras i januari. Mer info kommer snart på vår hemsida.
Digitalt representantskap
Istället för det sedvanliga representantskapsmötet i Vårgårda kommer det i år att hållas digitalt
genom EasyMeet den 10 december kl 18.30. All info med handlingar mm finns HÄR>>
Diplomerad Förening
Flera föreningar har tagit möjligheten nu efter säsongen att börja arbeta med sin egen
utveckling genom Diplomerad Förening. Det är en paketering av fotbollens föreningsutveckling
för att skapa en så bra miljö som möjligt för våra ungdomar. Kanske har ni tid och möjlighet att
påbörja detta nu? Mer info antingen via ett mikroseminarium på länken ovan, annars all info
HÄR>>
Årets barn- och ungdomsförening i Västergötland
Vi vill även påminna om att ansökan för årets barn- och ungdomsförening i Västergötland är
öppen. Har ni gjort någon specifik satsning eller arbete inom RF:s fem utvecklingsresor kan ni
ansöka om detta. Mer info och ansökan HÄR>>
Tränarutbildningar
Under vår och höst har vi kört ett antal Tränarutbildning C digitalt. Håll utkik på vår hemsida om
fler utbildningar som vi erbjuder i digital form. Vi har dessutom planerat en utbildning av våra
digitala verktyg för våra utbildare så fler ska kunna hålla i digitala utbildningar eller
fortbildningar.
Digitala möten
Om ni önskar diskutera eller veta mer om någon specifik fråga eller satsning ni vill göra, bjud in
till digitalt möte med mig eller annan person på kansliet så hjälper vi till så gott vi kan!
Återkom gärna till mig om ni har frågor eller vill uppmuntra andra digitala initiativ!

