
Våra SISU-ambassadörer står upp för en välkomnande, nyfiken och modig idrott där glädje och utveckling 
motiverar fler att idrotta hela livet. Oavsett om du är en känd idrottsprofil, föreningsengagerad eller bara 
brinner för idrottens utveckling, kan du bli SISU-ambassadör. Du får då möjlighet till gratis utbildning! 
Som ambassadör hjälper du oss att skapa en kunnig och medveten idrottsregion.  
Intresserad av att veta mer? Kontakta oss via kurser@vgidrott.se. 

Kontakta oss
Kontakta föreningens lokala SISU-konsulent för mer information om  
ytterligare utbud, kostnad samt hjälp med upplägg och genomförande. 
Kontaktuppgifter hittar du via QR-koden eller på vår hemsida.
www.vgidrott.se kurser@vgidrott.se Telefon växel: 031-726 60 00

sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland
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”Fokus på glädje 

och att alla ges möjlighet 

att hålla på med flera 

olika idrotter länge

- Max Friberg, hockeyspelare i Fr
ölunda

– det är nycklarna för en 

barn- & ungdomsrik idrott!”

DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR

- Tilda Matthijs, tidigare Spanien-proffs handboll

 ”14-åringen, den  
nyanlände, 80-åringen 

och jag vill forma svenskt 
föreningsliv. Forma om 
styrelseuppdraget och 

ställ oss frågan så är vi 
gärna med allihopa.” 



 
 
 

UTBILDNINGS- OCH FÖRELÄSNINGSUTBUD HÖSTEN 2019

• • •

DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR
Föreningslivet - så funkar det! 
Lära dig mer om svenskt föreningsliv: Vad är ideell förening och  
ett ideellt ledarskap, stadgar, föreningsdemokrati och värdegrund?  
Vi lär mer om styrelse, ordförande och medlem.
15 + 22 okt  Göteborg 18.00-20.30  Kostnadsfri*

Föreningskunskap - tema Årsmöte
Grundläggande föreningskunskap: föreningsdemokrati, skatter/
avgifter, stadgar, styrelsens ansvar, medlemmens rättigheter och 
skyldigheter + lite extra fokus på årsmöte. 
30 sep Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri*
8 okt Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri*
3 dec Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri*

Att leda och utveckla en ideell förening
Hur ser det ut i föreningen idag? Vilka är dess styrkor/svagheter, 
hot/möjligheter, gör en handlingsplan, planera ett årshjul,  
ta tempen på era styrelsemöten. 
6 nov Göteborg 17.30-20.30 Kostnadsfri*
2 dec Göteborg 17.30-20.30 Kostnadsfri*

Styrelsens roll och ansvar
Vi pratar om styrelsens ansvar att leda och utveckla föreningen, 
kultur och värderingar, stadgarna - ett medlemsavtal, de olika  
föreningsorganen, att vara ledamot och revisorns roll.
24 sep Borås 17.30-21.00 500 kr
12 nov Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri*

Hur arbetar en engagerad valberedning?
En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning  
för föreningens utveckling och långsiktiga arbete.
8 okt Göteborg 17.30-20.30 Kostnadsfri* 

Att vara arbetsgivare
För föreningar med anställd personal. Du får veta mer om kollektiv-
avtal, försäkringar, handledning, anställningsformer, arbetsbeskriv-
ning, arbetsmiljö samt om medarbetar- och lönesamtal.
20 nov Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri* 

Informationskväll med Skatteverket 
Få svar på dina frågor inom skatteområdet, om kontrolluppgifter, 
föreningens deklaration och arbetsgivardeklaration på individnivå.
30 okt Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri 

Bidragskväll i Göteborg
Vilka bidrag finns att söka i Göteborgs kommun, hur söker man 
dessa och vilka är kriterierna? 
2 okt Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri 

Grundläggande föreningsekonomi
Lär dig mer om styrelsens ekonomiska ansvar, bokföringsskyldighet, 
skatter/avgifter, budget, rapporter, avstämningar/uppföljningar, 
skattepliktiga ersättningar, årsbokslut och ansvarsfrihet. 
15 okt Uddevalla 17.30-21.00 500 kr
26 nov Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri*

Bokföring - Grund
Lär dig bokföringens grunder: debit/kredit, balans- och resultat-
räkning, bokslut. Praktiska övningar med grundbok och huvudbok.
5 + 12 okt Göteborg 09.00-16.30 1 800 kr 

Anläggningsstöd
En informationskväll om möjligheterna till ekonomiskt stöd till 
anläggningar och idrottsmiljöer.
7 nov Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri
19 nov Uddevalla 18.00-20.30 Kostnadsfri

IdrottOnline hemsida
Grunderna, hur du skapar sidor, hanterar och publicerar informa-
tion och kalendrar. 
5 sep Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri
28 okt Skövde 17.30-21.00 Kostnadsfri
18 nov Uddevalla 17.30-21.00 Kostnadsfri

Fortsättningsutbildning med djupare kunskap om hemsidan:  
design, domänhantering och inbäddad media. 
3 okt Göteborg 17.30-21.00  Kostnadsfri
8 okt Ale 17.30-21.00 Kostnadsfri
2 dec Skövde 17.30-21.00 Kostnadsfri

IdrottOnline Administration
Grunderna om medlemsregistret, medlemshantering, behörigheter, 
roller och grupper samt den digitala närvaroregistreringen. 
25 sep  Skövde 17.30-21.00 Kostnadsfri
7 okt Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri
24 okt Uddevalla 17.30-21.00 Kostnadsfri
14 nov Borås 17.30-21.00 Kostnadsfri
Fortsättningsutbildning där vi går igenom Utbildnings-, LOK- och 
Idrottslyftsmodulerna.  
22 okt Skövde 17.30-21.00  Kostnadsfri
7 nov Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri
26 nov Uddevalla 17.30-21.00  Kostnadsfri

Samsyn Skövde
Vi välkomnar er till en kväll för erfarenhetsutbyte mellan idrottsför-
eningar. Dela med er av era positiva exempel och få med er andras.  
24 sep Skövde 18.00-20.00  Kostnadsfri

NYHET

Evenemangsutveckling 
Vilken förening vill inte förbättra sina evenemang?  
Fler i publiken, bra relation med sponsorerna och ett starkt 
varumärke som bidrar till att fler vill engagera sig i föreningen. 
Långsiktigt tänkande leder också till en hållbar fritid för  
medlemmarna.  
23/9+20/10       Hållbar sponsring, Skövde
5/11+30/11       Hållbar sponsring, Göteborg
24/9+19/10       Utveckling av vårt idrottsvarumärke, Göteborg

24/10+17/11     Biljett- och publikrekrytering, Göteborg

Dag 1 kl 17.30-20.30 (Skövde kl 18.00-21.00)  
Dag 2 kl 09.00-16.00

Kostnadsfri föreläsningsserie
- VG-idrotten mot världstoppen! 
Föreläsningar för tränare och aktiva som strävar mot ännu 
bättre idrottsprestationer. Forskningsbaserad teoretisk och 
praktisk kunskap för de som vill utveckla aktiva på elit- och 
elitförberedande nivå. Under hösten kommer vi tillsammans 
med Göteborgs universitet och Katrinelunds Elitidrottsgymna-sium fortsätta med föreläsningsserien. Information om höstens kostnadsfria föreläsningar hittar du efter sommaren i våra kom-munikationskanaler.

Frukostföreläsning: Maria Rooth
Tidigare landslagsspelaren i ishockey ger konkreta verktyg för ett  
effektivt självledarskap. Som idrottskvinna i en mansdominerad idrott, 
präglas föreläsningen också av tankar kring jämställdhet.
20 sep Göteborg 07.30-09.00 Kostnadsfri 

Jonathan Hedström - Psykisk ohälsa inom elitidrotten 
F.d. elithockeyspelaren föreläser om psykisk ohälsa inom elitidrot-
ten och vikten av ett tillåtande samtalsklimat kring nedstämdhet, 
prestationsångest och att söka professionell vård. Kompletterande 
diskussion med fokus på er förening – vad görs idag och hur arbetar vi 
förebyggande.
24 sep Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri

IF Brommapojkarna
Charlotte Ovefeldt har jobbat som jämställdhetsstrateg i Europas 
största fotbollsförening, inom vården och tagit fram samtalsmat- 
erialet Normbollen. Bli inspirerad till arbetet i din förening. 
24 okt Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri

JÄMSTÄLLDHET FÖR EN FRAMGÅNGSRIK IDROTT

Forskarföreläsn. Så behåller vi ungdomarna
Föreläsning där du får ta del av forskning kring hur föreningar 
lyckas behålla ungdomar inom idrotten. Du får ta del av bra 
exempel där en förening berättar om hur de lyckats.  
28 sep Göteborg 09.30-11.00 200 kr
18 nov Kungälv  18.00-19.30 Kostnadsfri*

Osynliga funktionsnedsättningar 
Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
ADHD och autism, men också om barn som inte har en diagnos 
men som ändå kan få svårt att hantera träningarna. Få hjälp med 
pedagogiska tips och upplägg. 
18 sep Göteborg 18.00-20.00 300 kr
10 okt Borås 18.00-20.00 300 kr
12 nov Landvetter 18.00-20.00 300 kr
3 dec Skövde 18.00-20.00 300 kr
5 dec Uddevalla 18.00-20.00 300 kr

Inkluderande idrott - behåll och bli fler 
Normer är oskrivna regler som inkluderar vissa och exkluderar 
andra. Lär dig se och bli uppmärksam på normer som präglar 
idrottsmiljöerna: arenan, åskådarplatsen, omklädnings- och 
styrelserummet. Vi analyserar och diskuterar hur det ser ut där 
du befinner dig. 
4 nov Göteborg    18.00-20.30 Kostnadsfri

HBTQ+
Här får du grundläggande HBTQ-kunskap och svar på vanliga, 
och ovanliga, HBTQ-frågor. Du får veta mer om rättigheter och 
skyldigheter, ord och begrepp samt hur normer påverkar oss. Vi 
diskuterar hur föreningens verksamhet kan bli mer inkluderande 
utifrån HBTQ-perspektiv och ger konkreta tips kring likvärdigt 
bemötande.
9 okt Göteborg 18.00-20.00 Kostnadsfri

Loui Sand - #mittlivägeringen
Tidigare landslagsspelaren i handboll föreläser om hur det är att 
vara adopterad och mörkhyad i Sverige, att vara född i fel kropp 
och vara ”homosexuell”.  
Målgrupp: Ungdomar från 14 år och uppåt samt ledare. 
2 sep Lidköping 18.00-20.00 Kostnadsfri*
27 sep Skövde 07.30-09.00 Kostnadsfri
15 nov Ulricehamn 17.00-19.00 Kostnadsfri

Parasport i din förening
Nu öppnar fler idrotter upp sin verksamhet för idrottare med 
funktionsnedsättning. Lyssna till paraidrottare och Parasportför-
bundet som ger inspiration till denna inkluderingsprocess.
1 nov Göteborg 18.00-20.00 Kostnadsfri

INKLUDERANDE IDROTT  
FÖR ALLA

Judo5-konceptet
Det startade som jämställdhetsarbete i på klubb- och distriktsnivå 
och har nu, 5 år senare, växt till ett prisbelönt koncept för jämställd-
hetsintegrering, applicerbart på alla idrotter. 
Föreläsare: Ida Lindgren, svensk mästarinna, engagerad i RF:s etiska 
råd och lång erfarenhet av hållbarhetsarbete.
25 okt Göteborg 08.00-09.00 Kostnadsfri 

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Utveckla arbetet med jämställdhetsintegreringen i din förening. 
Charlotte Axelsson är handledare i försvarets utbildningskoncept  
i Jämställdhet, Genus och Ledarskap (JGL). Hon har även många års 
erfarenhet av jämställdhetsintegrerande ledarskap inom idrotts-
rörelsen.  
25 okt Göteborg 17.30-20.00 Kostnadsfri

3-dagars jämställdhetskonferens
Vill ni driva jämställdhetsarbetet framåt i er förening?  
Den 24-26 oktober arrangeras en jämställdhetskonferens. Ni får 
lyssna till fem fantastiska föreläsare. Mellan föreläsningarna till-
delas ni en egen processledare och stakar ut er förenings framtida 
utveckling i koppling till jämställdhet. Det finns möjligheter till 
ekonomiskt stöd till deltagande. Ansök om plats för 3-4 personer 
från er förening via er SISU-konsulent.  

NYHET

En hållbar och jämställd elitidrott
2019/2020 genomförs en utbildningsinsats för föreningar med 

elitverksamhet och/eller elitambitioner. Utbildningarna riktar in 

sig på såväl individ- som organisationsnivå, med syftet att bidra 

till ökad kunskap, beredskap och handlingskraft för hållbar och 

jämställd elitidrott. 

Är du/er förening intresserade av att ta nästa kliv i att bedriva en 

hållbar och jämställd elitverksamhet? 

Kontakta Ola Jodal: ola.jodal@vgidrott.se / 070-926 58 44.

Webbutbildningar 
På vår hemsida hittar du länkar till utbildningar som du kan 
genomföra online. I utbudet finns både kostnadsfria  
utbildningsmoduler och moduler du kan köpa licens till. 

Exempel på ämnesområden för webbutbildningarna är:  
Föreningslära, Introduktionsutbildning för tränare, Antidoping, 
Idrottens roll för flyktingar, Inkluderande idrott, Kost för  
idrottande barn och unga, Smart grundträning 5-18 år,  
En bra start för unga ledare och Lustfylld och lekfylld träning 
samt Akut skadebehandling. 

www.sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland

NYHET

NYHET

UN Women - FN:s jämställdhetsenhet
Peter Rung föreläser om jämställdhetsarbete i koppling till idrott.  
Få kunskap om hashtagen #heforshe och konceptet "Ta snacket"  
som används inom idrottsrörelsen.
26 okt Göteborg 09.00-10.30 Kostnadsfri

In or outside the box - utbildarutbildning
Bli utbildare i diskussionsmaterialet In or outside the box.  
Som utbildare kan du leda gruppdiskussioner med ungdomar  
om schysst kultur, jämställda värderingar och respekt. 
29 sep Skövde 13.00-16.30 500 kr 
26 okt Göteborg 13.00-16.30 500 kr 
31 okt Göteborg 17.30-21.00 Kostnadsfri*
16 nov Ulricehamn 13.00-16.30 500 kr

NYHET

NYHET



 
 
 

ETT STÄRKT LEDARSKAP
Grundutbildning för tränare
Första obligatoriska utbildningssteget där man lär om ledarskap, 
hur man skapar goda förutsättningar för att utövaren ska känna sig 
motiverad och få möjlighet att växa som människa och idrottare. 
Utbildningen är till hälften webbaserad med egna studier mellan 
fysiska träffarna.
19 sep + 12 okt Göteborg  1 500 kr
25 sep + 19 okt Stenungsund  1 500 kr
16 okt + 9 nov Göteborg  1 500 kr 
22 okt + 16 nov Landvetter  1 500 kr
24 okt + 24 nov Mariestad  1 500 kr
5 nov + 30 nov Uddevalla  1 500 kr
Kl 18.00-20.00 första träffen, kl 09.00-17.00 andra träffen.

Grundutbildning för tränare – Unga ledare 
Anpassad för unga ledare, mellan 14-20 år.
5 sep + 28 sep  Borås  500 kr
24 sep + 19 okt Göteborg  Kostnadsfri*
15 okt + 17 nov Skövde  500 kr
13 nov + 7 dec Göteborg  500 kr
Kl 18.00-20.00 första träffen, kl 09.00-17.00 andra träffen.

Framtidens ledare - för ledare 13-15 år
En grundläggande utbildning för de yngsta ledarna med möjlig-
het att utvecklas till en bättre och tryggare ledare för barn. Ledare 
från olika idrotter möts i ämnen som ledarskap, värdegrund och 
praktisk pedagogik.
19-20 okt Ale 09.00-15.00 Kostnadsfri*
3 nov Tidaholm 09.00-15.00 Kostnadsfri*

Grundtränarutbildning - GTU 1
- Åldersfas 11-15 år
Utbildningen fördjupar din kunskap i tränarskap och träningslära 
tillsammans med idrottserfarna utbildare.
16-17 nov Göteborg 09.00-17.00 1 500 kr

Barnkonventionen i praktiken
Vi går igenom Barnkonventionens fyra huvudprinciper och diskute-
rar hur vi genom vårt ledarskap kan stärka barns rätt till inflytande 
och forma en barnidrott utifrån barnets bästa. I samarbete med 
Röda Korsets Ungdomsförbund.
14 okt Alingsås 17.30-20.00 Kostnadsfri
15 okt Borås 17.30-20.00 Kostnadsfri
16 okt Göteborg 17.30-20.00 Kostnadsfri
25 nov Uddevalla 17.30-20.00 Kostnadsfri
26 nov Skövde 17.30-20.00 Kostnadsfri
27 nov Göteborg 17.30-20.00 Kostnadsfri

Psykisk ohälsa och ätstörningar
- Inom elitidrotten
Klara Edlund, docent i psykologi med över 20 års erfarenhet av 
forskning, föreläser om hur vi kan förebygga och upptäcka psykisk 
ohälsa och ätstörningar inom elitidrotten. 
5 dec Göteborg 18.00-20.30 Kostnadsfri 

Akut omhändertagande vid idrottsskada
Grunderna i akuta idrottsskador och rehabilitering. Du får öva  
praktiskt på akut omhändertagande.  
1 sep  Vänersborg 09.00-12.30 500 kr
17 sep Göteborg  17.30-21.00 500 kr

Tejpning
Grunderna i tejpning av idrottsskador där du får öva praktiskt på  
att tejpa bl.a. fot, hand och knä.  
1 sep Vänersborg 13.30-17.00 500 kr 
13 nov  Göteborg  17.30-21.00  500 kr
5 dec  Göteborg  17.30-21.00  500 kr

Knäkontroll 
Grundläggande principer i skadeförebyggande träning där du får 
testa övningarna från hemsidan knakontroll.se. Stor del praktik.
17 okt  Vänersborg 17.30-21.00    500 kr

HLR
Livsnödvändig utbildning som ger kunskap om hur du ska agera vid 
ett hjärtstopp samt hur en hjärtstartare fungerar.  
10 okt  Uddevalla 18.30-20.00    500 kr

Mens och träning
En utbildning om hur menscykeln påverkar fysiskt och psykiskt. 
Anemi till följd av riklig mens, avbrott i mens kopplat till träning, 
PCOS och humörpåverkan är ämnen som berörs under kvällen.
6 nov Trollhättan 17.30-20.00    200 kr

Kost
Grundläggande utbildning om kost för idrottsutövare. 
25 sep Göteborg 18.00-20.30    200 kr

Kost och energidrycker
Föreläsning om kost och energidrycker. Bland annat besvaras frågor 
som vad energidrycker är och vilka effekter det har på kroppen. 
11 sep Göteborg 18.00-20.15    200 kr

Skapa motivation och bra prestationer
Skapa motivation och prestation under lång tid. Vad påverkar  
vår prestation och vårt beteende? Hur hanterar vi utmaningar och 
problem? Vad gör jag som ledare för att skapa en bra prestations- 
och utvecklingsmiljö?
26 sep Trollhättan 07.30-09.00 Kostnadsfri*

Så får vi alla att dra åt samma håll och ta ansvar för sitt eget och 
gruppens resultat
Hur formar vi bra mål? Hur ger vi feedback på rätt sätt och hur 
skapar vi delaktighet? 
8 okt Trollhättan 07.30-09.00 Kostnadsfri*

Fysträningskonferens 15-16 novVälkommen till två dagar om hur vi med hjälp av vetenskap och praktik optimerar återhämtning och fysisk prestationsutveckling inom bollsporter på elitnivå. 
Föreläsare: Mikael Mattsson, Magni Mohr, Emma Lindbom,   Göran Paulsen, Pontus Ekblom, Hans Tanner och  Carsten Effertz. Plats:  Prioritet Serneke Arena, Göteborg. Pris:  2 375 kr inklusive kost och föredrag.  För mer information – kontakta Ola Jodal ola.jodal@vgidrott.se / 070-926 58 44.

Åldersanpassad fysisk träning - stor del praktik
Workshops om hur du tränar barn och ungdomar i förhållande till 
deras fysiska förutsättningar i olika åldrar. 
Före pubertet 
9 nov  Uddevalla 09.00-12.00  500 kr
Under pubertet
9 nov Uddevalla 13.00-16.00 500 kr

Physical Literacy
Att lära sig använda sin kropp är lika viktigt som att lära sig att läsa 
och skriva. Med Physical Literacy skapas förmågan, förutsättning-
arna och viljan att vara fysiskt aktiv hela livet.
10 okt Göteborg 17.30-20.30                  300 kr

Multiidrottande - varför då?
Föreläsning som ger dig argumenten till varför barn och  
ungdomar bör utöva flera olika idrotter under sin uppväxt.  
26 sep Göteborg 18.00-19.30 Kostnadsfri 

Mattias Sunneborn
Föreläsning kombinerat med praktik där Mattias beskriver sina 
framgångsnycklar. Han väver även in sitt veteranidrottsintresse - 
hur man kan träna för att hålla din kropp i form.  
21 sep Herrljunga 09.30-12.45 Kostnadsfri* 

EN NY SYN PÅ TRÄNING 
OCH TÄVLING

INFORMATION
*Kostnadsfria utbildningar med * gäller endast för förenings-
medlemmar i den kommun som utbildningen arrangeras.  
För övriga tillkommer en deltagaravgift på 500kr. 
För anmälan se info uppe i högra hörnet. 
Återbud lämnas senast 5 dagar innan. I annat fall debiteras 
föreningen en avgift. Vi förbehåller oss rätten att ställa in om 
deltagarantalet anses vara otillräckligt.
Kallelse mejlas till deltagare som angett e-postadress cirka 
 fem dagar före utbildningen/föreläsningen.
Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat  
angetts i anmälan. 
Utbildning på hemmaplan. På folderns baksida hittar du  
mer information.
Stöd till deltagaravgift. Er förening/förbund kan få stöd för 
deltagaravgifter. För information kontakta er SISU-konsulent 
och fråga om ”resursmedel”. Er konsulent hittar ni via QR-
koden nedan. 
Kontakta oss – frågor om utbildningar och föreläsningar
Via e-post: kurser@vgidrott.se 
Via telefon: 0709-26 58 33/ 0709-26 58 94. 
www.sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland 

UTBILDNINGAR &
 FÖRELÄSNINGAR I DATUMORDNING
* Kostnadsfria för föreningar inom den kommun de arrangeras
** Kostnadsfria för alla

SEPTEMBER
1 Akut omhändertagande, Vänersborg
1 Tejpning, Vänersborg
2 Loui Sand: Mitt liv äger ingen, Lidköping*
5 Grundutbildn. tränare Unga Ledare, Uppstart, Borås
5 IdrottOnline Hemsida Grundkurs, Gbg**
10 Föreningsforum, Gbg*
11 Kost och energidrycker, Landvetter
17 Akut omhändertagande, Gbg
18 Osynliga funktionsnedsättningar, Gbg
19 Grundutbildn. tränare, Uppstart, Gbg
20 Frukostföreläsn. Maria Rooth, Gbg**
21 Föreläsning: Mattias Sunneborn, Herrljunga*
23 Hållbar sponsring, Uppstart, Skövde
24 Styrelsens roll och ansvar, Borås
24 Elitidrott: Jonathan Hedström, Psykisk ohälsa, Gbg**
24 Utveckling av Idrottsvarumärket, Uppstart, Gbg
24 Samsyn Skövde*
24 Grundutbildn. tränare Unga Ledare, Uppstart, Gbg*
24 Föreningskonferens, Hisingen*
25 Kostutbildning, Gbg
25 IdrottOnline Admin Grundkurs, Skövde**
25 Grundutbildn. tränare, Uppstart, Stenungsund
26 Frukostföreläsn. Skapa motivation o prestation, Trollhättan*
26 Multiidrottande - varför då? Gbg**
27 Frukostföreläsn. Loui Sand: Mitt liv äger ingen, Skövde** 
28 Forskarföreläsn. Så behåller vi ungdomarna, Gbg
29 In or outside the box Utbildarutbildning, Skövde
30 Föreningskunskap - Tema Årsmöte, Gbg*

OKTOBER
2 Bidragskväll för Göteborgsföreningar, Gbg**
3 IdrottOnline Hemsida Fortsättning, Gbg**
5 Bokföring Grund - Uppstart, Gbg
7 IdrottOnline Admin Grundkurs, Gbg**
8 Föreningskunskap - Tema Årsmöte, Gbg*
8 Hur arbetar en engagerad valberedning? Gbg*
8 IdrottOnline Hemsida Fortsättning, Ale**
8 Frukostföreläsn. Skapa motivation o prestation, Trollhättan* 
9 HBTQ+, Gbg**
10 Physical literacy, Gbg
10 HLR, Hjärt- och lungräddning, Uddevalla
10 Osynliga funktionsnedsättningar, Borås
14 Barnkonventionen i praktiken, Alingsås**
15 Barnkonventionen i praktiken, Borås**
15 Föreningslivet så funkar det! Uppstart, Gbg*
15 Grundläggande föreningsekonomi, Uddevalla
15 Grundutbildn. för tränare Unga Ledare, Uppstart, Skövde
16 Barnkonventionen i praktiken, Gbg**
16 Grundutbildn. för tränare, Uppstart, Gbg
17 Knäkontroll, Vänersborg
19-20 Framtidens ledare Unga Ledare 13-15 år, Ale*
22 IdrottOnline Admin Fortsättning, Skövde**
22 Grundutbildn. för tränare, Landvetter
24 Grundutbildn. för tränare, Uppstart, Mariestad
24 IF Brommapojkarna - Charlotte Ovefeldt, Gbg**
24 IdrottOnline Admin Grundkurs, Uddevalla**
24 Biljett- och publikintäkter, Uppstart, Gbg
25 Morgonföreläsn. Judo5-konceptet, Gbg**
25 Jämställdhet för en framgångsrik idrott, Gbg**
26 UN Women - Peter Rung, Gbg**
26 In or outside the box Utbildarutbildning, Gbg
28 IdrottOnline Hemsida Grundkurs, Skövde**
30 Informationskväll med Skatteverket, Gbg**
31 In or outside the box Utbildarutbildning, Gbg*

NOVEMBER
1 Parasport i din förening, Gbg**
3 Framtidens ledare Unga Ledare 13-15 år, Tidaholm*
4 Inkluderande idrott, Gbg**
4 Jämställdhetskonferens, Trollhättan 
5 Grundutbildn. för tränare, Uppstart, Uddevalla
5 Hållbar sponsring - Uppstart, Gbg
6 Att leda och utveckla en ideell förening, Gbg*
6 Mens och träning, Trollhättan
7 Anläggningsstöd, Gbg**
7 IdrottOnline Admin Fortsättning, Gbg**
9 Åldersanpassad fysisk träning, Uddevalla
12 Styrelsens roll och ansvar, Gbg*
12 Osynliga funktionsnedsättningar, Landvetter
13 Grundutbildn. för tränare, Unga Ledare, Uppstart, Gbg
13 Tejpning, Gbg
14 IdrottOnline Admin Grundkurs, Borås**
15 Loui Sand: Mitt liv äger ingen, Ulricehamn**
15-16 Fystränarkonferens, Gbg
16 In or outside the box Utbildarutbildning, Ulricehamn
16-17  GTU 1, Gbg
18 Forskarföreläsn. Så behåller vi ungdomarna, Kungälv*
18 IdrottOnline Hemsida Grund, Uddevalla**
19 Anläggningsstöd, Uddevalla**
20 Att vara arbetsgivare, Gbg*
23 Föreläsningsdag, Borås
25 Barnkonventionen i praktiken, Uddevalla**
26 Barnkonventionen i praktiken, Skövde**
26 Grundläggande föreningsekonomi, Gbg*
26 IdrottOnline Admin Fortsättning, Uddevalla**
27 Barnkonventionen i praktiken, Gbg** 

DECEMBER 
2 Att leda och utveckla en ideell förening, Gbg*
2 IdrottOnline Hemsida Fortsättning, Skövde**
3 Osynliga funktionsnedsättningar, Skövde
3 Föreningskunskap - tema Årsmöte, Gbg*
5 Elitidrott: Ätstörningar inom elitidrotten, Gbg **
5 Osynliga funktionsnedsättningar, Uddevalla
5 Tejpning, Göteborg

NYHET

Anmäl dig snabbt och enkelt 

till utbildningar/föreläsninga
r via QR-koden,  

alternativt via mail till kurser@vgidrott.se
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Hittar ni inte den utbildning ni söker på mittuppslaget? Passar inte datumet vi satt? Vill ni ha en utbildning på hemmaplan? Vi skräddar-
syr våra utbildningar så att de passar just er och er förening/ert förbund. Det finns möjlighet att få hjälp med upplägg och även stöd för 
hela eller delar av kostnaden, kontakta er lokala SISU-konsulent för mer information. För att få reda på vem er SISU-konsulent är eller 
hitta kontaktuppgifter, använd QR-koden till höger. 

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN• • •

HÄR FINNS VI!• • •

här...StreetGames

Elitidrott

Ekonomiservice

Processarbete

Sports for you

Fritidsbanken
Idrottens dag

Senior Sports school

Föreningslivet - så funkar det!
En utbildning som riktar sig till de som vill lära sig mer om svenskt föreningsliv. Vad är en ideell 
förening, det ideella ledarskapet, medlemskap, stadgar, föreningsdemokrati och värdegrund?

Idrottsförälder
Att vara förälder till idrottande barn är spännande och roligt! Men vilket förhållningssätt och vilka 
riktlinjer ska vi idrottsföräldrar ha när det gäller barnet i idrotten och barnidrott? Här får du hjälp  
att hitta din roll som idrottsförälder - såväl till ditt barn som till idrottsföreningen.

High five- 5 steg till en handlingsplan
Med Rädda Barnens metod "Fem steg till en handlingsplan" får föreningen konkreta verktyg för att 
skapa trygg idrott för barn och unga i sin verksamhet utan kränkningar och diskriminering.

Sömnens betydelse för hälsa och prestation
Utbildningen berör hur sömnen påverkar din hälsa och din prestation som idrottare. Du får tips på 
hur du förbättrar din sömnkvalitet. 

Self Determination Theory med Motiverande samtal som redskap
Lyfter hur tränare inom idrotten kan skapa goda förutsättningar för förändring och utveckling i 
mötet med idrottare. Dels genom en förståelse för motivation utifrån självbestämmande teorin 
(Self-Determination Theory) dels genom en tillämpning av samtalsmetoden Motiverande samtal 
(Motivational Interviewing). 

Idrottspsykologi
Inom områdena motivationsklimat, målsättningsarbete, feedback och förstärkningar, stärka själv-
förtroende och tävlingsstress skräddarsyr vi utbildningar till aktiva och ledare i idrottsföreningar.

Yoga som komplement till idrott
Workshop för ledare som vill skapa större allsidighet i sitt träningsupplägg. Fokus ligger på kropps-
uppfattning och metoder för koncentration och återhämtning. Stor del praktik.

In or outside the box
In or outside the box är ett samtalsmaterial på 3*45 minuter med syfte att motverka machokultur  
och istället bidra till jämställdhet, respekt och schysst kultur. Det riktar sig till träningsgrupper 
mellan 11-19 år som eftersträvar sunda värderingar.

Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Hur blir jämställdhetsarbetet nyckeln till framgångsrik idrottsutveckling? Vi behöver förstå och 
upptäcka de normer, värderingar och verklighetsuppfattningar och dess effekter som möjliggör 
eller hämmar utveckling. Med hjälp av ökad insikt får ni verktyg att identifiera förändrings- och 
förbättringsområden för att möjliggöra en framgångrisk idrott.

Judo5-konceptet för en jämställd idrott
Med utgångspunkt från "Judo5-konceptet" får ni inspiration, stöd och praktiska tips på hur er 
förening kan utarbeta hållbara strategier som präglas av inkludering, samverkan och delaktighet. 
Judo5-konceptet har funnits sedan 2013 och bygger på praktiska och strategiska insatser som 
möjliggör förändring.

Föreningskunskap - tema Årsmöte
Grundläggande föreningskunskap: föreningsdemokrati, skatter/avgifter, stadgar, styrelsens ansvar, 
medlemmens rättigheter och skyldigheter + lite extra fokus på årsmöte.

En engagerad valberedning
En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för föreningens fortsatta utveckling 
och långsiktiga arbete. 

Att leda och utveckla en ideell idrottsförening
Hur ser föreningens organisation ut idag? Ta reda på föreningens styrkor/svagheter, hot/möjlig-
heter, gör en handlingsplan, planera ett årshjul samt ta tempen på era styrelsemöten.

Styrelsens roll och ansvar
Vilket ansvar har vi i styrelsen? Innehåll: Föreningens stadgar, de olika föreningsorganen inklusive 
revisorn, det praktiska arbetet i styrelserummet, styrelsens ekonomiska ansvar, att ansvara för 
och förvalta föreningens medel.

= kontor inom vårt distrikt.


