Hälsingland juni 2014

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen studieorganisation och studieförbund.
Vi analyserar föreningens utbildnings- och utvecklingsbehov samt guidar och hjälper till att omsätta det i praktiska insatser.
Er förening har idag ett samarbete med oss. Detta är viktigt för alla parter att belysa!
Här bifogar vi några förslag på hur just din förening kan lyfta fram att ni prioriterar utbildning och utveckling genom att samverka med SISU
Idrottsutbildarna.

Har du frågor kring detta? Kontakta gärna någon av oss på SISU Idrottsutbildarna Hälsingland.

Med vänlig hälsning
Helena Nilsson
Kommunikationsansvarig
Tfn: 010-476 48 52
E-post: helena.nilsson@hidrott.se

För att ett arrangemang skall vara godkänt
som bidragsberättigat hos SISU
Idrottsutbildarna är det viktigt att ni på olika
sätt framhåller anordnarskapet, dvs. att
dessa utbildningar och utvecklingsarbeten
görs i samverkan med oss.

Anordnarskap
och
kommunikation

K

Lägg till SISU Idrottsutbildarnas logga i
t.ex. inbjudningar, annonser och affischer.
Nämn alltid SISU Idrottsutbildarna som er
samverkanspart i samband med arrangemanget.
OBS! Loggan får inte förändras i sina proportioner,
missbrukas eller spridas i felaktigt syfte.
SISU Idrottsutbildarna använder sig av typsnitten
(Huvudrubriker)
Calibri (Underrubriker och brödtext)

Verksamhetsberättelse

Sammanfatta och lyft fram de delar där ni
samverkat med SISU Idrottsutbildarna.

Ex. kurser, föreläsningar, lärgrupper samt till
vilka ämnesområden dessa utbildningar tillhör
(ledarutbildning, värdegrundsarbete, arrangemang,
administration).

Hemsida

Skriv på er hemsida om vad och hur ni
samverkar med SISU Idrottsutbildarna
samt länka gärna vidare till oss ifall
någon vill veta mer.

Använd er gärna av bifogad pluggannons som enkelt kan
läggas in på er hemsida.
Länk till oss: www.sisuidrottsutbildarna.se/halsingland

Lokal/arena

Sätt upp anslag/klisterdekal
”Vi samverkar med SISU Idrottsutbildarna”

Finns att skriva ut från nästa sida
eller kan fås av din SISU-konsulent.

Arrangemang

Använd er av vårt arrangemangskit:

”SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten”

- Beachflagga
Finns att låna.

”Vår förening satsar på utveckling därför har vi allt att
vinna på ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna”

-

-

- SISU-jingel
Meningar/slingor att lyfta fram i text eller
via speakerröst vid t.ex. match, tävling
och cuper. Se exempel:

”SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen
utbildningsorganisation och studieförbund.
De är en självklar samverkanspart i vårt (föreningsnamn)
utvecklingsarbete”

Vi samverkar med

Här hittar ni oss
Box 523, 826 27 Söderhamn

Söderhamn - Hällåsen 606, 826 40 Söderhamn

Telefon: 010-476 48 50

Bollnäs/Ovanåker - Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs

Hemsida: www.sisuidrottsutbildarna.se/halsingland

Ljusdal - N. Järnvägsgatan 42, 827 32 Ljusdal

E-post: postoffice@hidrott.se

Hudiksvall/Nordanstig - Sundsesplanaden 2, 824 30 Hudiksvall

Kontakta oss
Härje Lindgren

 010-476 48 68,

 harje.lindgren@hidrott.se

Bengt Sandström

 010-476 48 66,

 bengt.sandstrom@hidrott.se

Therese Fagerhov

 010-476 48 63,

 therese.fagerhov@hidrott.se

Ingela Nilsson

 010-476 48 64,

 ingela.nilsson@hidrott.se

Lars Persson

 010-476 48 51,

 lars.persson@hidrott.se

Maggan Snäll

 010-476 48 65,

 margareta.snall@hidrott.se

Per Svensson

 010-476 48 57,

 per.svensson@hidrott.se

Mats Olsson

 010-476 48 60,

 mats.olsson@hidrott.se

Tomas Eriksson

 010-476 48 56,

 tomas.eriksson@hidrott.se

Helena Nilsson

 010-476 48 52,

 helena.nilsson@hidrott.se

