Kraftsamling för att
växla upp i en utmanade tid
– för dig i strategisk ledning i SF

När vi trodde krisen var över har vi en hel höst framför oss med hemarbete, annorlunda
verksamhet och en osäker framtid. För att styra mot möjligheter och växla upp i en
svår tid så vill RF/SISU kraftsamla tillsammans med SF och dess strategiska ledningar,
både operativa och idrottsliga. Här hittar du samlad information kring vad som kan
göras under hösten för att skapa framåtlut. Du som SF-representant erbjuds chans till
erfarenhetsutbyte och får en överblick av vilken kompetensutveckling/utbildning ni
kan genomföra och vart du kan höra av dig för andra lösningar.

Kalendarium
Valbara träffar för erfarenhetsutbyte
TRÄFF 1: 15 sept. | kl. 13-14.30 | digitalt
TEMA: Utbildning och kompetensutveckling

Case Svenska Skidförbundets alpina ledning – Tommy Eliasson Winter, alpin chef.
Från ingenstans så är plötsligt alla landslagstränare på hemmaplan, verksamhetenavstannar
helt och frågan som ställs är vad sjutton gör vi? Tommy berättar om vad SSF gjort för att hålla
tempo i organisationen och samtidigt öka kompetensen hos tränare och ledning.
TRYCK HÄR FÖR ATT DELTA PÅ TRÄFF 1 | Passcode: 718784
TRÄFF 2: 8 okt. | kl. 10-11.30 | digitalt
TEMA: Från ord till handling kring ny syn på träning och tävling

Case Svenska Orienteringsförbundet – Håkan Carlsson, Landslagschef och förbundskapten.
Erfarenheter från elitidrottsverksamhet – Liselotte Ohlsson, chef Elitidrottsstöd RF.
Från att ha talat om hur idrottsrörelsen ska utvecklas och möta framtiden under många år
när det gäller tävling och träning så händer mer på flera månader än sammanlagt tidigare.
Vi ställs inför faktum att antingen ändrar vi verksamheten och är kreativa eller så blir det inget.
TRYCK HÄR FÖR ATT DELTA PÅ TRÄFF 2 | Passcode: 655601
TRÄFF 3: 2 nov. | kl. 13-14.30 | digitalt
TEMA: Sponsring och rättighetsfrågor post-Corona

Nina Nygaard, verksamhetsområdeschef kommunikation och marknad RF/SISU,
och Jörgen Persson, avdelningschef evenemang och marknad RF/SISU.
Kommer vi tappa sponsorintäkter på SF-nivå i kölvattnet av corona
epedemin? Vrider sponsorerna fokus mer mot lokal/regional nivå?
Hur definierar och utvecklar vi våra rättigheter? Nina och Jörgen
reder ut, ger kunskap kring vad som gäller samt hur SF kan
hantera dessa frågor och därmed bli bättre förberedda inför
den nya verkligheten.
TRYCK HÄR FÖR ATT DELTA PÅ TRÄFF 3 | Passcode: 458271
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Utbildning/kompetensutveckling
SEPTEMBER
22 sept. 5-stegsutbildning mot jämställdhet och inkluderande idrott - grund
29 sept. Valberedningen mot 2025 - en modern och effektfull valberedning
28 - 30 sept. Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Bosön Elitidrottsstöd

OKTOBER
Okt 2020 - jan 2021 Idrottens ledarskaps- och managementprogram 2020/21, 10
dagar strategisk ledning
Okt 2020 - maj 2020 Fördjupning i normkritik och inkludering, 8 dagar
25 - 26 okt. Nätverk för kvinnor i landslagsledning, 20-års jubileum
14 okt. Grundutbildning för internationella representanter, 4 dagar digitalt
7 okt - 11 nov. Processledning i teori och praktik, 4 dagar
21 okt. Kunskapskonferens – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
21 - 22 okt. Nätverket Greta - kvinnliga internationella delegater
22 - 23 okt. Elitidrottskonferens - digital. Elitidrottsstöd,
anmälan kommer på www.boson.se

NOVEMBER
16 - 18 nov. Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Malmö Elitidrottsstöd
16 nov. Hållbarhetskonferens
6 nov. Idrottens utbildarsymposium, utbildnings- och utvecklingsansvarig på SF
Start jan 2021 Fystränarutbildning, 300 tim, anmälan 27 nov

DECEMBER
3 dec. Idrottens ledarskapssymposium. Ny rapport om framtidens ledarskap och
arbetsgivarskap. Scenarioplanering och erfarenhetsutbyte.
7 dec. Idrottspsykologi, ACT - Malmö. Repetitionsdag för tränare, ledare.
Anmälan kommer på www.boson.se
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Övriga stöd/hjälpmedel
• Mejl - för frågor kring covid-19: corona@rfsisu.se
• Pedagogisk planering - Ska ni genomföra en större konferens eller liknande och behöver
hjälp med pedagogisk planering? Gör en samverkanskurs med Bosön Idrottsfolkhögskola.
Det kan göra att ni kan ta in föreläsare kostnadsfritt. Kontaktperson Liv Nordell Tf, Rektor,
liv.nordell@boson.se 08-699 66 21.
• Strategiskt stöd eller processledning - Behöver ni upprätta en strategisk plan eller göra 		
en utvecklingsinsats för erat SF? SF-stöd finns till som en resurs så att ni kan lyfta er på
en strategisk nivå. Kontaktperson David Gustafsson, david.gustafsson@rfsisu.se
08-699 62 67.
• Utveckling/översyn av utbildningsverksamhet - Karin Karlsson, karin.karlsson@rfsisu.se
08-699 61 75.
• Genomföra digitala årsmöten - David Gustafsson, david.gustafsson@rfsisu.se
08-699 62 67.
• Jämställdhet och inkludering - Sofia B. Karlsson, Sofia.BKarlsson@rf.se 0737-085 687.
• Nätverk av olika slag - Ordförandenätverk, generalsekreterarnätverk, presschefer.
För mer info gå in på www.boson.se

Kompetensutveckling - webbmaterial
Introduktionsutbildning för tränare
En bra överblick kring idrottsrörelsen, den gemensamma värdegrunden, ledarskapet med
mera, passar alla oavsett roll i ett SF. 2-3 timmars webbutbildning som är gratis genom SISU.
Fifty-fifty - Utbildning i jämställdhet inom idrotten
6 digitala lektioner mixas med inspiration, fakta och diskussion med fokus på vad ni skulle
vinna på att bli mer jämställda. Utbildningen är framtagen av Värmlands Innebandyförbund
och RF-SISU Värmland i samarbete med RFSISU. From oktober är utbildningen öppen för
föreningar och förbund inom alla idrotter.
Styrelseutbildning i jämställdhet
Under hösten 2020 och våren 2021 erbjuds en skräddarsydd utbildning för SF-styrelser i
hur det går att bära jämställdhetsfrågan, kvalitetssäkra verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och få med sig själv i arbetet. 120 min - fysiskt format eller digitalt på begäran av
respektive SF.
Inkluderande idrott för förbunds och föreningsutveckling
Inkluderande idrott är inte bara en utbildning utan en hel webb med material för SF där ni
kan arbeta med värdegrundsfrågor, tillit, ledarskap mm.
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