
 

RF-SISU Småland erbjuder en föreläsningsvecka – Vecka 15 
Vecka 15 bjuder RF-SISU Småland in till en digital föreläsningsvecka live på Facebook och även en 
föreläsning där man anmäler sig via idrottonline.  
Ta chansen och inspireras tillsammans med er förening. Se till att efter föreläsningen samtala tex. i 
laget, styrelsen, träningsgruppen eller gruppen för vårdnadshavare om hur ni i er förening kan jobba 
vidare med det ni precis lyssnat på. Samtala även kring hur ni skapar rutiner för att följa upp ert arbete i 
det aktuella ämnet.  
Program:  
Måndagen 12 april, kl. 19.00-20.00: 
”Motivation och pepp” med Anneli Östberg. Riktar sig till unga aktiva (15 år och uppåt) men även alla 

som är intresserade. 

Länk till ”Motivation och pepp:  

https://fb.me/e/DH8C4ude 

Tisdagen 13 april, kl. 18.00-21.00: 

”Styrelsens ansvar – särskilt i covid-19-tider” med Christer Pallin och Susanne Holmström. Riktar sig till 

styrelser i idrottsföreningar men även alla som är intresserade. 

Länk till ”Styrelsens ansvar – särskilt i covid-19-tider”:  

https://fb.me/e/2kKETL1Uf 

Onsdagen 14 april, kl. 19.00-20.00: 

”Mitt barn på nätet” med Maria Dufva. Riktar sig till idrottsföräldrar och ledare men även alla som är 

intresserade. 

”Mitt barn på nätet”: 

https://fb.me/e/3n7vx6IwE 

Torsdagen 15 april, kl. 19.00-21.00: 

”We Care, om ätstörningar, bemötande och hälsosamt ledarskap” med Angelica Avebjörk från Frisk & 

Fri. Riktar sig till ledare men även alla som är intresserade 

”We Care, om ätstörningar, bemötande och hälsosamt ledarskap”: 

https://fb.me/e/7pz5kqAYd 

 

Coronaviruset och idrottsrörelsen 
Idrottsrörelsen får ytterligare en miljard i stöd meddelar regeringen 
Med anledning av pandemin har idrottsrörelsen fått ytterligare en miljard i stöd.  

Läs mer här!  

RF-SISU Småland har kvar projektstödet: bibehålla verksamhet under tiden för restriktionerna 

med anledning av coronapandemin 

Läs mer om det här! 

Vill din förening ansöka? Hör av er!  

Månadsbrev 
 

 

6 april 2021 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2FDH8C4ude&h=AT25kmkEjWlQbGZh3lLmyFnIIVg0zFx088vcDHKybHn59BMxZ2RO4I8JXKz3m6ETyKO-j87W7OFvDk59wmSfjG7sbYz7KegEd-LF2jjLSMMMB-8maz8mqQ4Lpyzrf4dbgNrY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PX05jdq3FQeoWPk0zd_XXEtXg6o9VaNV8p1axwy_Clpw80VRNiU16NGfxqx6ONBL_LRtEPoWFovSZFkLJ90tZdAOpaPxyHaBt8UkaysBt6LIOjnOKq2mN5oMZ2Ijsc0Da96hRKDmiztdttO0awFn1So0_-QiNQaUqc1_QAz2c-l__2sOE-kU7HdPoFjRIVqStvZt240-xYDTWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2kKETL1Uf&h=AT25ACYuiSRNdDdB23H5faVvbxX3ZWAgcVQ9tI_UqmeNJ4MWf8xsVCJJq-qP4tG4ITCMeV17MYmw2_2M2dZjgfuBC6SI7-pU_zwOeyNh2nBppHyTQDKSTcp-eGkMBDQ9N8sd&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PX05jdq3FQeoWPk0zd_XXEtXg6o9VaNV8p1axwy_Clpw80VRNiU16NGfxqx6ONBL_LRtEPoWFovSZFkLJ90tZdAOpaPxyHaBt8UkaysBt6LIOjnOKq2mN5oMZ2Ijsc0Da96hRKDmiztdttO0awFn1So0_-QiNQaUqc1_QAz2c-l__2sOE-kU7HdPoFjRIVqStvZt240-xYDTWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F3n7vx6IwE&h=AT25H8q-b38drsq-jEyK1tOtspBgEiLaPU4J5fZNm3MCOPj4j7-cYpxBZMz3Nsp-kHjUcQyEHbfQqBySJF5mAZFyA8ias2_gaz7Ywm7iaqTmy_k1cHUIUa91zHCADxwoXPhV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PX05jdq3FQeoWPk0zd_XXEtXg6o9VaNV8p1axwy_Clpw80VRNiU16NGfxqx6ONBL_LRtEPoWFovSZFkLJ90tZdAOpaPxyHaBt8UkaysBt6LIOjnOKq2mN5oMZ2Ijsc0Da96hRKDmiztdttO0awFn1So0_-QiNQaUqc1_QAz2c-l__2sOE-kU7HdPoFjRIVqStvZt240-xYDTWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F7pz5kqAYd&h=AT1-fIw6n3PizydTJI-fmYkF8O_prcPtPFGZ_0TLglIvQnPoJDYRhHEVkYMe95bzDN6wjvUSiiE6XxKWQwcwQorYJklt83WCx69EX7-FO-ry6APVoaq12cSWoddl6n-ryvMu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT01PX05jdq3FQeoWPk0zd_XXEtXg6o9VaNV8p1axwy_Clpw80VRNiU16NGfxqx6ONBL_LRtEPoWFovSZFkLJ90tZdAOpaPxyHaBt8UkaysBt6LIOjnOKq2mN5oMZ2Ijsc0Da96hRKDmiztdttO0awFn1So0_-QiNQaUqc1_QAz2c-l__2sOE-kU7HdPoFjRIVqStvZt240-xYDTWw
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/1miljardkronoristodtillidrotten
https://www.rfsisu.se/smaland/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/projektstodbarn-ochungdomsidrott/


Oskarshamns kommun pausar all inomhusverksamhet i kommunens inomhusanläggningar 6–11 

april.  

Orsaken till stängningen är den höga smittspridningen som råder i länet.  

Läs mer här!  

 

Stimulansbidrag för att nå nya eller fler unga kvinnor i 

åldern 20–30 år  
I samverkan med Region Kalmar Län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg har vi nu på RF-

SISU Småland möjlighet att erbjuda föreningar ett stimulansstöd om 5000 kr till att utveckla sin 

verksamhet för att nå nya eller fler unga kvinnor i åldern 20–30 år som fysiskt aktiva medlemmar.  

Hör av er till mig för att veta mer om satsningen!  

Mina kontaktuppgifter:  

Tfn: 072-088 85 18 

E-post: albin.borg@rfsisu.se  

 

Tillsammans utvecklar vi idrotten i Oskarshamns kommun! 

 

Utbildningar  Utbildningar 2021 

RF SISU Småland erbjuder ett flertal digitala utbildningar under 2021. 

Några tips på utbildningar:  

   
 

April     

14-april 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom idrotten - metod och tillvägagångssätt, 

digitalt 
Digitalt 

 

19-april IdrottOnline - administration fortsättning, Digital Digitalt 

20-april Idrottens föreningslära grund Digitalt 

21-april Grundutbildning för tränare – Träff 1 Digitalt 

   

Maj     

18-maj Idrottens föreningslära – Att arbeta i en valberedning Digitalt 

28-maj Idrottens föreningslära - Överlevnadskurs i föreningsekonomi, digital Digitalt 

29-maj Grundutbildning för tränare – Träff 2 Digitalt 

   

 

Mer information om lokala utbildningar fysiskt kommer när det är möjligt att genomföra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.oskarshamn.se/nyheter/traning-stangs-under-pasklovet/
mailto:albin.borg@rfsisu.se
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/varautbildningar/
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1462967&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1462967&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1435412&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1435720&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1435166&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1435694&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1435696&sisuorgid=37309
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/?eventid=1435166&sisuorgid=37309

