FSS Nyhetsbrev Februari 2021
Hej!
Här är senaste informationen från Finlands Svenska Skidförbund. Du får gärna vidarebefordra
detta nyhetsbrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer
som kan ha nytta av informationen. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden
och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela ahrenberg@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du
inte i fortsättningen vill motta detta nyhetsbrev.
FSSM 5-7.3.2021 i Närpes
FSSM arrangeras 5-7.3.2021 av IF Kraft skidklubb i Närpes.
Mera information hittar du här: h
 ttp://www.kraftskidor.fi/fssm-2021/
Även i år delas ut ett stipendium på 500€ till den mångsidigaste föreningen under FSSM.

Medlemsföreningarnas årsrapport över verksamhet 2020
Finlands Svenska Idrott och dess medlemsförbund erhåller statsbidrag som idrottsfrämjande
organisationer. FSS är därmed skyldig att redovisa statistik över dels egen verksamhet, dels
verksamhet i medlemsföreningarna.
Årsrapporten över förverkligad verksamhet samt medlemsstatistik är obligatorisk för respektive
medlemsförening. En korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar till
samtliga tjänster och den service förbundet erbjuder. Ju tillförlitligare statistikuppgifter vi får från
fältet, desto bättre förutsättningar har vi i fortsättningen att få optimalt verksamhetsbidrag från
staten och på så sätt upprätthålla vår verksamhet.
Årsrapporten över verksamhet 2020 fylls i på nätet, liksom tidigare år, genom FSI:s Lyyti-portal.
Uppgifterna bör lämnas in senast den 31 mars 2021. I samband med årsrapporten kan
medlemsförening även ange förändringar i kontaktpersoner med samma formulär. Uppgifterna
fylls i genom att klicka på länken: Å
 RSRAPPORT
Att alla medlemsföreningar fyller i uppgifterna har stor betydelse för våra
verksamhetsförutsättningar i framtiden.

Idrottens skolläger
Idrottens skolläger 2021 anmälningar och mera information kommer i nästa nyhetsbrev.

Kombinera studier och idrott på Vörå Idrottsgymnasium
Ansökningstiden för våren 2021 är 23.2-23.3.2021 kl. 15.00. Passa på att tipsa unga idrottare om
möjligheten att kombinera studier och idrott.

Läs mer här

Coronapandemins inverkan på skidsporterna i Finland under vintern 2020-2021
Hiihtoliitto har i sina kanaler informerat om hur skidsporterna påverkas av den pågående
coronaepidemin under vintern 2020-2021. Hiihtoliitto har utfärdat rekommendationer åt sina
medlemsföreningar gällande bl.a. träningsverksamhet. Hiihtoliittos sammanfattande artikel som
uppdateras regelbundet med ny information går att hitta h
 är på Hiihtolittos sidor.
En svenskspråkig översättning av Hiihtoliittos artikel enligt dagsläget 8.12 f inns på FSS-sidor.

Tävlingskalendrarna 2020-2021 lever och genomgår förändringar
Ändringar i datum för vinterns tävlingar i längdåkning informeras på Hiihtoliittos k
 analer och i den
nationella tävlingskalendern hiihtokalenteri.fi. Observera att datumen och tävlingsformerna ännu
kan leva. Även nationella tävlingskalendrar och datum för värdetävlingar i backhoppning och
kombinerat samt skidskytte k
 an leva och uppdateras. För att få information om möjliga ändringar
i dessa grenar bör man hålla ett öga på Hiihtoliittos och Ampumahiihtoliittos kanaler.
Ny sekreterare i FSS
Fr.om. 1.1.2021 fungerar Catherine (Tinus) Ahrenberg som FSS sekreterare och assistent på
kansliet. Hennes arbetsplats är förbundskansliet i Helsingfors. Hon fungerar även som
assistent/sekreterare för Finlands Svenska Idrott och Svenska Finlands Sportskytteförbund.

Finlands Svenska Idrott informerar
Teknikkurser i skidteknik under vintern 2021
Finlands Svenska Idrott arrangerar under februari-mars teknikkurser i längdåkning. Kurserna är
uppbyggda på mångsidiga teknikövningar samt tekniktillämpningar i olika terränger. Kurser
erbjuds i klassisk stil och fristil. Kursbeskrivningar, detaljerad kurstidtabell med orter, datum och
övrig i nformation hittar du på FSI:s sidor.
Sammanfattande hälsningar från projektet På samma linje
Funderar ni på hur förverkliga jämställdhet och likabehandling inom er förenings olika
verksamhetsområden? Passa på att ta en titt i guiden som ger föreningar konkreta tips på hur
man arbetar för jämställdhet och likabehandling inom rekrytering, kommunikation, tävlingar,
evenemang, etc. Guiden är utvecklad av projektet På samma linje som jobbat för en mer jämställd
och jämlik idrott inom Finlands Svenska Idrott 2018-2020.
Läs guiden här

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSS kanaler?
Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er
till övriga föreningar inom FSS? FSS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar
tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta kommunikationsansvarige
om er förening önskar informera övriga skidande Svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi

Hälsningar,
Catherine Ahrenberg
sekreterare

