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Manifestation för Rent Spel och lansering av värdefullt.
Under årets första månad har Smålandsidrotten satt fokus på Rent
Spel och passat på att lansera Värdefullt, svensk idrotts nya utbildningssatsning på värderingsfrågor.
I Jönköping deltog närmare 400 idrottsledare från olika idrotter i en
manifestation för Rent Spel i samband med handbolls-VM .
- Vi är väldigt stolta över att ett så stort antal idrottsledare ville delta på
evenemanget, säger Emma Nilsson, Smålandsidrotten.
På programmet i Jönköping stod, förutom föreläsningar och handboll,
en lansering av Värdefullt..
- Syftet är att få idrottsföreningar runt om i landet att samtala och
fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad ni som förening vill stå för och förknippas med
för värden. Och det börjar vi med här och nu, uppmanade Lisbeth
Johansson från Smålandsidrotten.
Samma budskap fick deltagarna på Moheda IBK:s 20-års firande höra. På plats i Alvesta Idrottshall fanns då ca 300 personer som bland
annat fick höra Niklas Jihde och hans mamma Anita prata om vad som är värdefullt inom idrotten för dem.

Mötesplatser på gång
i Kalmar och Växjö

Smålandsidrotten har två mötesplatser på gång. Den första mötesplatsen hålls i Kalmar den 12 februar, där Catrin Nilsmark, Hanna
Marklund och Åke Andersson föreläser under dagen.
Den 4 april hålls även en mötesplats i Växjö. Dit kommer bland
andra Kenth Hultqvist, f d förbundskapten för svenska bandylandslaget och bjuder på en föreläsning kring ledarskap och
kommunikation. På www.smalandsidrotten.se kan du läsa mer
om mötesplatserna.

Dags att visa intresse för
Smålandsidrottens
gemensamma idrottsläger

Under sommaren arrangerar Smålandsidrotten två idrottsläger
där alla SDF är välkomna att, senast den 29 april, anmäla sitt
intresse att vara med.
Nya idrotter som vill prova att vara med på lägren erbjuds reducerade avgifter. Lägren kommer i år att ha temat Värdefullt.
I Gislaved kommer Smålandsidrotten tillsammans med studenter
från Linnéuniversitetet att satsa på ett tvådagars prova-på läger
för 8 -12 åringar.
Lägerdatumen är följande:
Västervik 30 juni – 3 juli
Gislaved 28 juli – 31 juli
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Föreningarnas LOK-stöd ska
skickas in senast 15 februari

Senast den 15 februari ska det statliga LOK-stödet skickas in via
IdrottOnline. Om föreningarna behöver hjälp gäller följande
kontaktuppgifter: Tel. 08-699 61 50 eller e-post till lok@rf.se.
Tekniska frågor ang. IdrottOnline skickas till helpdesk@rf.se
Kontaktperson på Smålandsidrotten: Ann Bergsten, tel. 036- 34
54 03, ann.bergsten@smalandsidrotten.se

Problem med adressregister

I samband med omläggning av datasystem har vi vissa problem
med vår adresshantering. Vi ber om ursäkt och hoppas på en snar
lösning.
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Elmia Fotboll

Distriktsidrottsmöte
Smålandsidrotten
i Växjö den 16 april

Den 4-6 mars arrangeras Elmia Fotboll i Jönköping. Under
denna, svensk fotbolls största fotbollsmässa, finns mängder
av seminarier som ger teoretiska kunskaper och praktiska
tips på hur ni kan utvecklas som klubb, ledare och aktiv.
Läs mer om vad som händer under hela helgen på www.
elmia.se/fotboll

Kommunkonferens

I samband med Elmia fotboll, den 4-5/3, arrangerar Smålandsidrotten en kommunkonferens för tjänstemän och
förtroendevalda inom kommunernas fritidssektor. På programmet står bland annat föreläsningar om arrangemangsutveckling, svensk idrotts framtid och Smålandsidrottens
verksamhetssatsningar 2011.

Uppmana era föreningar att
satsa på ledarförsörjning
En av de viktigaste frågorna för idrotten är ledarförsörjning. Smålandsidrotten erbjuder alla idrottsföreningar hjälp och stöd i denna
process. Föreningarna kan även söka medel från Idrottslyftet till
detta. Uppmana därför era föreningar att kontakta sin konsulent
på Smålandsidrotten för mer information.

Nya skatteförslag oroar

EU har inlett ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige eftersom de
anser att den svenska momslagen strider mot EU:s momsdirektiv,
och innehåller för generösa undantag för den ideella sektorn.
Under hösten 2009 presenterades två statliga utredningar om
skatter och moms, dels momsutredningen och dels stiftelse- och
föreningsskatteutredningen. Förslagen i utredningarna innebär
avsevärt ökade kostnader för föreningar och förbund, men också
ökad administrativ hantering och jakt på nya intäktskällor för att
kompensera de ökade kostnaderna. Om förslagen går igenom kan
det få mer långtgående konsekvenser för idrotten. Den ”svenska
modellens” framtid, byggd på ideella föreningar, med det ideella
ledarskapet som huvudsaklig kraft i såväl idrottsverksamhet som
finansiering, hotas.
Idrotten och andra folkrörelser har agerat mot utredningsförslagen.
Med stöd av RF:s beräkningsmallar och arbetsunderlag har vi i
Småland gjort insatser för att få fram konkreta exempel från det
lokala föreningslivet, och för att skapa uppmärksamhet i frågan.
Före valet meddelade också regeringen att man inte tänkte gå vidare
med förslaget att införa hyresmoms för det ideella föreningslivet.
Man avsåg heller inte införa skatteplikt på intäkter från försäljning och lotterier.
Hotet inför framtiden är dock inte undanröjt. När det gäller det
fortsatta arbetet på EU-nivå, har idrottsrörelsen tydligt deklarerat
att ett generellt undantag från EU:s momsdirektiv vore den bästa
lösningen för idrottsrörelsen.
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Smålands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Småland och
Regionalt Elitidrottscentrum Småland har inbjudit till distriktsidrottsmöte på Elite Park Hotell (Växjö Konserthus), Växjö. Distriktsidrottsmötet startar med en verksamhetskonferens där aktuella
frågor såsom idrottens finansiering och evenemangsutveckling tas
upp. Dagen avslutas med årsstämma och utdelning av utmärkelser.

IQ Star – ny tävling riktad till föreningar
Nu startar IQ tillsammans med Riksidrottsförbundet ett unikt
samarbete med målet att få ungdomar att avstå från alkohol
i samband med idrott. På IQ Stars hemsida kan idrottsföreningar, lag och grupper anmäla sig genom att skriva under
på att idrott och alkohol inte hör ihop. Tävlingen IQ Stars
Challenge ska dessutom utse ”Sveriges bästa lag” som vinner
100 000 kronor.
Sprid gärna denna information till era föreningar.
Läs mer på www.iqstars.se
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