
Kostnadsfria utbildningar för medlemmar i föreningar som tillhör Göteborgs kommun 

Vi har utökat de kostnadsfria utbildningarna med Styrelsens roll och ansvar, Valberedning 

och årsmöte samt Grundutbildning för tränare. 

För övriga som vill gå och inte är medlem i en förening som tillhör Göteborgs kommun står 

deltagaravgiften inom (  ). 

Missa inte den kostnadsfria frukostläsningen om maskrosbarn inom idrotten längst ner.  

 1.      Inkluderande idrott – Alla ska känna sig välkomna! Kostnadsfri för samtliga deltagare. 

Vad är det som gör att människor känner sig osäkra och utanför eller inte känner sig 

välkomna i en förening? 

Normer är det som anses normalt och inte behöver förklaras. Normer är oskrivna regler som 

de flesta förhåller sig till och som fördelar makt mellan människor. 

Att passa in på en norm belönas på olika sätt, man accepteras man bekräftas. Att inte passa in 

på en norm kan få negativa konsekvenser, t ex förlöjligande, uteslutande.  

Under kvällen diskuterar vi hur det ser ut i den miljön deltagarna befinner sig i, vilka normer 

som idag präglar idrottsarenan, läktaren, omklädningsrummet och styrelserummet. 

Vi diskuterar vilka som trivs bäst och varför? Utbildningen är gratis för medlemmar i 

föreningar från Göteborg. 
10 oktober Mejerigatan 1 kl. 18.00 – 20.30 Läs mer och anmäl dig här! 

22 november Angered kl. 18.00-20.30. Läs mer och anmäl dig här! 

2.      Föreningskunskap – tema årsmöte: Bli en bättre organisation genom att höja 

styrelsemedlemmarnas föreningskunskap och vetskapen om hur ni kan föra föreningen 

framåt. 
(500 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs kommun) 

En grundläggande utbildning i föreningskunskap med fokus på årsmöte. Varför är 

stadgarna så viktiga? Föreningsdemokrati, skatter och avgifter, medlemmens 

rättigheter och skyldigheter. 

Tonvikten läggs på hur ett årsmöte ska genomföras och vilka handlingar som krävs.   
16 oktober Mejerigatan 1 kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här!  

1 november Mejerigatan 1 kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här!   

28 november Härlanda kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här! 

3.      Mens och träning  (300 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs kommun) 
En föreläsning om hur menscykeln påverkar fysiskt och psykiskt. Ämnen som anemi till följd av riklig mens, avbrott i mens 

kopplat till träning, PCOS och humörpåverkan är ämnen som berörs under kvällen. 
18 oktober Mejerigatan 1 kl. 17.30-20.00. Läs mer och anmäl dig här! 

4.      Anläggningsstöd Kostnadsfri för samtliga deltagare. 

Informationskväll om möjligheterna till ekonomiskt stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. 

Kvällen handlar framförallt om Riksidrottsförbundets anläggningsstöd 

men vi informerar också om möjligheten att söka stöd hos andra organisationer. 

23 oktober Mejerigatan 1 kl. 18.00-20.00. Läs mer och anmäl dig här! 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1122407
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1122327
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1121967
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1121958
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1121888
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1118862
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1118501


5.      Grundläggande föreningsekonomi (500 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs kommun) 
En utbildning om de grundläggande kunskaper i föreningsekonomi och som varje styrelsemedlem bör veta om: styrelsens 

ekonomiska ansvar, budget - en ekonomisk plan, 

bokföringsskyldighet, ekonomiska rapporter, avstämning och uppföljning, skatte- och deklarationsskyldighet, skattepliktiga 

ersättningar, ansvarsfrihet, årsbokslut, att vara arbetsgivare. 

25 oktober Biskopsgården kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här!   

13 november Angered kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här!   

6.      Fair Play på nätet: Hur beter sig barn/ungdomar på sociala medier?  Kostnadsfri för 

samtliga deltagare. 

Måndagen den 5 november kl. 18.00 – 19.30 för dig som är mellan 12-16 år och har frågor 

om vad som är ok att lägga ut på sociala medier. 

Lokal: SISU Idrottsutbildarnas kontor, Mejerigatan 1, Göteborg.  Läs mer och anmäl dig här!  

 

Måndagen den 5 november kl. 19.30-21.00 för ledare, tränare och föräldrar som vill veta 

mer om vad som händer på sociala medier. 

Lokal: SISU Idrottsutbildarnas kontor, Mejerigatan 1, Göteborg.  Läs mer och anmäl dig här!  

7.      Styrelsens roll och ansvar  (500 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs kommun) 

Alla i styrelsen bör veta vilken roll och vilket ansvar de har. Lär dig mer om den ideella 

föreningen, stadgarna – till vilken nytta? och de olika föreningsorganen inklusive revisorn. 

Vad innebär det att vara ledamot, styrelsens ekonomiska ansvar och sysslomannarollen samt 

hur vi utvecklar föreningen med hänsyn till kultur och värderingar.  
20 november Mejerigatan 1 kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här! 

8.      Att leda och utveckla en ideell idrottsförening (500 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs 

kommun) 

Utveckla er organisation och verksamhet genom att titta på hur det ser ut idag och utgå 

ifrån de hot och möjligheter som finns samt de styrkor och svagheter som föreningen 

har. 

Vi tittar också på hur ni kan göra en actionlista (vem-gör-vad-och-när), planerar ett 

årshjul samt tar tempen på era styrelsemöten. Hur effektiva är de egentligen? 
27 november Mejerigatan 1 kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här! 

  

9.      Valberedning och Årsmöte (500 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs kommun) 

Lär dig mer om varför en aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta 

utveckling och långsiktiga arbete. 
Ett årsmöte som är välplanerat och väl genomfört underlättar föreningens fortsatta arbete under året. 

29 november Mejerigatan 1 kl. 17.30-21.00. Läs mer och anmäl dig här!  

  

 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1122067
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1122077
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1133623
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1133590
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1122311
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1122049
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1137102


10.  Grundutbildning för tränare – Unga ledare (500 kr för föreningar som inte tillhör Göteborgs 

kommun) 
Grundutbildning för tränare- Unga ledare (Ersätter Plattformen Unga ledare) är det första obligatoriska steget som ger en 
bra grund att utgå ifrån i det fortsatta ledarskapet.  
Man lär sig mer om ledarskap, hur ledare kan skapa bra miljöer på träning för att barn och ungdomar ska känna sig 
motiverade och får möjlighet att lära och växa både som 

människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att barn och ungdomar kan röra sig på många olika 
sätt och hur man kan göra en bra planering på träning utifrån ålder och mognad. 
Träff 1: 15 nov kl. 18-20. träff 2: 8 dec kl. 9-16. Angered. Läs mer och anmäl dig här! 

 11.   Frukostföreläsning i Göteborg: Inte min match . . .  Kostnadsfri för samtliga deltagare. 
”Föräldrars missbruk är INTE barnens match, barnens match är i skolan och på idrottsplanen”.  
Välkommen på en frukostföreläsning som handlar om hur det är att vara Maskrosbarn inom idrotten. 
Under denna föreläsning lyfts risker, konsekvenser och möjligheter med en elitsatsning 
när man lever med föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk ohälsa. Föreläsarna Fredrik Björck 
och Erica Hellberg, identifierar sig själva som Maskrosbarn och kommer att prata utifrån 
egna erfarenheter och kommer visa att man kan må bra och lyckas trots en svår uppväxt.  
7 december Hotell Odin, Göteborg. Läs mer och anmäl dig här! 

 Undrar du något kring våra utbildningar så hör av dig till mig, jag svarar på din fråga så 

snart jag kan. 

 Mejladressen är hämtad från idrottens register IdrottOnline där RF:s föreningar finns registrerade. Stämmer 

inte mejladressen kontaktar du din förening alt den förening du har varit aktiv i och ber dem justera uppgifterna. 

Det är föreningen själv som ansvarar för att uppgifterna i IdrottOnline stämmer. Personuppgifter i 
IdrottOnline: För att se vilka uppgifter som finns registrerade på dig i IdrottOnline ber du din förening om ett 

registerutdrag. 

Läs mer om hur vi hanterar våra personuppgifter här! 

  

Med vänliga hälsningar  

Anette Ellefsen 

  

Idrottens utbildningar - Konsulent 

Västra Götalands Idrottsförbund / SISU Idrottsutbildarna  

Besöksadress: Mejerigatan 1, plan 3 

Adress: Mejerigatan 1, plan 3, 412 76 Göteborg 

Telefon: 031-726 60 33 / Mobil: 0709-26 58 33 

anette.ellefsen@vgidrott.se   

www.vgidrott.se  / www.sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland  

www.facebook.com/vgidrott  

 

http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1134314
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1149224
http://www.vgidrott.se/omvastragotalandsidrottsforbund/Personuppgifter-GDPR/
mailto:anette.ellefsen@vgidrott.se
http://www.vgidrott.se/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland
http://www.facebook.com/vgidrott

