UTVECKLING FÖR DIG OCH DIN FÖRENING!
SISU IDROTTSUTBILDARNA ÖREBRO LÄN ERBJUDER
UNDER VÅREN FLER SPÄNNANDE UTBILDNINGAR.
Januari

Februari

30 jan		

E-bokföring (Framtidens Sunda Förening)

30 jan		

Inför årsmötet! (Framtidens Sunda Förening)

6 feb		

Kosttillskott

7 feb		

Välkommen till Svensk Idrott!

13 feb		

IdrottOnline, Hemsida Grund

13 feb		

IdrottOnline, Administration Grund

26 feb		

Akut hjälp & HLR

28 feb, 3, 7 mar

Plattformen

Med e-bokföring kopplas föreningens bankkonto och din bokföring ihop.
Det gör att merparten av bokföringsarbetet kan automatiseras bort.

Här får du inspiration och ideér hur ni kan ”lyfta” årsmötet lite extra.
Vi går även in på hur revisorn kan vara ett stöd i ekonomiska frågor för
styrelsen.

Riskerna – Nyttan – Behovet!
Användandet av kosttillskott är relativt vanligt inom idrotten.
Men behövs kosttillskott och finns det några risker med dem?
Svaren på dessa frågor får du under kvällens föreläsning!

Är du ledare eller föräldrar och vill få en bättre förståelse och inblick i idrotten?
Är du trött på utbildningar där du som deltagare får sitta tyst och lyssna? Vill du
istället ha en mer aktiv del i ditt eget lärande? Då passar den här kvällen perfekt
för dig! Syftet med kvällen är att introducera dig till svensk idrott genom fem
övergripande teman som stärker ditt ledarskap.

Med IdrottOnline erbjuds idrottsföreningar en modern hemsideslösning
för att hantera och publicera information, lag- och gruppsidor inklusive
aktivitetskalendrar. OBS! Sista anmälan 29 januari!

Den administrativa delen i IdrottOnline hjälper föreningar att hantera medlemsregister, söka LOKstöd, administrera SISU-verksamhet, dokument- och
bildhantering och mycket mer. OBS! Sista anmälan 29 januari!

Akut hjälp vid sårskador, slagskador samt HLR med info om
AED (Hjärtstartare).

Är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder
sig till tränare och ledare som tränar barn och ungdomar mellan 7-15 år.

Anmälan och mer info på:
www.sisuidrottsutbilarna.se/orebro

UTVECKLING FÖR DIG OCH DIN FÖRENING!
SISU IDROTTSUTBILDARNA ÖREBRO LÄN ERBJUDER
UNDER VÅREN FLER SPÄNNANDE UTBILDNINGAR.
Mars

April

Maj

12 mar		

Idrotten gillar sociala medier

Sättet att kommunicera via sociala medier är här för att stanna. Vi
går igenom och testar verktyg som Facebook, Twitter, Google och
YouTube.

14 mar		

Akut hjälp & HLR

19 mar		

Kosttillskott

11 apr		

Ideell & Arbetsgivare (Framtidens Sunda Förening)

16 apr		

IdrottOnline, Hemsida Fortsättning

16 apr		

IdrottOnline, Administration Fortsättning

18, 20, 25 apr

Grundtränarutbildning 1 (GTU 1)

2, 4, 9 maj

Plattformen

Akut hjälp vid sårskador, slagskador samt HLR med info om
AED (Hjärtstartare).

Riskerna – Nyttan – Behovet!
Användandet av kosttillskott är relativt vanligt inom idrotten.
Men behövs kosttillskott och finns det några risker med dem?
Svaren på dessa frågor får du under kvällens föreläsning!

En utbildningskväll i samverkan med Arbetsgivaralliansen och
riktad till föreningar som har anställd personal.

Med IdrottOnline erbjuds idrottsföreningar en modern hemsideslösning
för att hantera och publicera information, lag- och gruppsidor inklusive
aktivitetskalendrar. OBS! Sista anmälan 1 april!

Den administrativa delen i IdrottOnline hjälper föreningar att hantera medlemsregister, söka LOKstöd, administrera SISU-verksamhet, dokument- och
bildhantering och mycket mer. OBS! Sista anmälan 1 april!

Är en fortsättning och påbyggnad till basutbildningen Plattformen.
Utbildningen innehåller tränarskap och träningslära och den fokuserar på
ungdomars utveckling och behov i förpubertets- och pubertetsåldern.

Är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå och vänder
sig till tränare och ledare som tränar barn och ungdomar mellan 7-15 år.

Anmälan och mer info på:
www.sisuidrottsutbilarna.se/orebro

