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Morgonen den 9 februari vaknade jag upp till en dag där det inte fanns några 

restriktioner längre. En dag där idrotten äntligen kunde fokusera 100 % på en återstart. 

En dag som var början på något nytt. Det var en lättnad samtidigt som det var en 

morgon där tankarna landade i hur mycket egentligen idrottsrörelsen har tappat och 

förändrats av pandemin.  

 

Jag bestämde mig för att se möjligheter och se fram emot att äntligen kunna leva det 

nya livet efter pandemin och stödja idrottsföreningarna i Oskarshamns kommun utifrån 

respektive förenings behov.  

Jag har de senaste veckorna träffat ett flertal idrottsföreningar som ser framåt och ser 

möjligheter vilket har gjort mig väldigt glad.  

Flera idrottsföreningar har hört av mig och vill nu äntligen planera för 

utvecklingskonferenser.  

Vill föreningen du tillhör också jobba planera en utvecklingskonferens? Hör av dig till 

undertecknad!  
 

Kommande satsningar i Oskarshamns kommun 
Bidragskväll 

Den 16 mars kl 18:30-20:30 kommer RF-SISU Småland och Oskarshamns kommun 

presentera olika ekonomiska stöd som går att söka som idrottsförening i Oskarshamns 

kommun.  

Anmäl dig här 

 

Aprilsatsning 

Den 8–9 april kommer RF-SISU Småland göra en större satsning i Oskarshamns 

kommun med tre olika föreläsningar.  

 

8 april:  

Idrottsfrukost  

Caxton Njuki kommer under morgonen föreläsa om hur föreningsidrotten kan bli mer 

inkluderande. Caxton har en meritlista som är lång men för att nämna några: Jobbar 

som mentor för Nyköpings största integrationsförening, varit Davis cup tränare för 

damlandslaget i tennis, blev ”mentor of the year” i hela världen för nyföretagare 2021.  

Målgrupp: Deltagare på idrottsfrukosten med Daniel Muzito-Bagenda och 

föreningsledare.  

 

 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1603328


Ungdomsföreläsning  

Under eftermiddagen den 8 april kommer Caxton Njuki föreläsa om hur han skapar sin 

egen verklighet och vad han skulle sagt till en yngre Caxton. En inspirerande 

föreläsning som har fått höga betyg av skolungdomar runt om i Sverige.  

Målgrupp: Ungdomar inom idrottsrörelsen. Exempelvis aktiva, ledare eller 

organisationsledare.  
 

Mina kontaktuppgifter:  

Tfn: 072-088 85 18 

E-post: albin.borg@rfsisu.se  

 

Tillsammans utvecklar vi idrotten i Oskarshamns kommun! 

9 april  

Återstartsboost  

Under förmiddagen den 9 april kommer Caxton Njuki och Ken Kvist boosta 

organisationsledare genom att dela med sig om sina erfarenheter.  

Ken är idag sportchef hos Höllviken Boxning som ökade i medlemmar under pandemin 

och är högst delaktig i att utveckla ett värdehus i Vellinge kommun som jobbar för att 

bygga framtidens samhällsbyggare.  

Dessutom kommer möjlighet till erfarenhetsutbyte ske.  

Målgrupp: Organisationsledare  

 

Mer information om hur man anmäler sig kommer!  
 

 

Introduktionsutbildning för föreningsledare  

Jag har tidigare tipsat om webbplatserna inkluderade idrott och Fifty/fifty.  

Denna månad vill jag tipsa om introduktionsutbildning för föreningsledare – klicka här.  

En webbplats för nya organisationsledare inom idrottsrörelsen.  

Denna plattform skulle kunna användas som en del av ett introduktionsprogram för 

nya styrelsemedlemmar.  

Svenska golfförbundet har gjort ett reportage om hur Umeå Golfklubb jobbar med 

introduktionsprogram för styrelsen – se det här .  

 

Kom med förslag  

Har du förslag på mötesplatser eller satsningar som du vill att RF-SISU Småland ska 

göra i Oskarshamns kommun? Hör av dig till undertecknad.  

                

 

 

 

 

 

 

 

mailto:albin.borg@rfsisu.se
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/
https://www.youtube.com/watch?v=nahD07CW8XU&t=54s

