Vi samverkar med SISU Idrottsutbildarna!

Verksamhetsberättelser och föreningspresentationer
Inför föreningens årsmöte skall det gånga året sammanfattas i en verksamhetsberättelse.
Härbör ni ta upp genomförda utbildnings- och utvecklingsinsatser samt ert samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Kom även ihåg att i t.ex. föreningspresentationer och på hemsidor framhålla att ni samverkar med oss.
Här nedan kommer några exempel på texter att ta med i dessa sammanhang.
Lägg till och dra ifrån så att det matchar just er förenings senaste verksamhetsår.

Exempel 1 – Samverkan med SISU Idrottsutbildarna
”Under året har vi gjort ett antal utbildnings- och utvecklingsinsatser i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Vi har genomfört: (Beskriv kort om era insatser och använd gärna SISU-loggan)

Bild på aktiviteter
SISU-logga

 x st lärgrupper … på arbetsområden som xxx ... (ex. Vi arbetar med vårt föräldrastöd)
 x st kurser
… på kursinnehåll som xxx … (ex. IdrottOnline – Admin, Hjärt- och Lungräddning)
 x st process
… med fokus utifrån … xxx … (ex. Nulägesanalys av föreningens barn och ungdomsverksamhet.)
Totalt har det resulterat i xxx st utbildningstimmar.”

Exempel 2 – Stöd genom Idrottslyftet
”Under året har vi ansökt om och fått beviljat stöd inom ramen för något av Idrottslyftets prioriterade
områden.” (Beskriv kort om ert ev. arbete och använd gärna Idrottslyftets logga)





Behålla ungdomar i föreningslivet
Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill
Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer

(Söks hos respektive specialidrottsförbund)

Bild på aktiviteter
Idrottslyftset logga

(Söks hos distriktsidrottsförbundet, DF)
(Söks hos SISU Idrottsutbildarna)
(Söks hos distriktsidrottsförbundet, DF)

Exempel 3 – Föreningspresentation (ex. hemsida, föreningsfolder)
En förening i samverkan och utveckling
Vår förening sätter ett stort värde på utvecklingsarbete. Det ger oss stöd i verksamheten samt har ett stort
värde för våra utbildningsmål.
Förutom våra ordinarie säsongaktiviteter/terminsutbud genomför vi årligen även andra uppdrag och insatser.
Det innefattar bl.a.:





Kurs- och utbildningsinsatser i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Värdegrundsarbete utifrån Idrottslyftet - Idrotten vill
Rekryteringsarbete i samverkan med skola och andra föreningar genom Idrottslyftet
Utvecklingsarbete av vår anläggning och idrottsmiljö

Att satsa framåt ger inspiration till våra medlemmar och ledare samt nytta då det bidrar till vår förenings utveckling.
(Använd gärna pluggannonsen på er hemsida eller i andra marknadsföringsmaterial.)
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