FSS Nyhetsbrev April 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.
Ansök till FSS träniningsgrupp 2021-2022
Ansökan till FSS träningsgrupp 2021-2022 senast 18.4.2021. Mera information klicka på följande
länk: https://fss.idrott.fi/ansokan-till-traningsgrupperna-2021-2022/
Ansök om att arrangera FSSM i löpskytte år 2021 och skidskytte år 2022
Styrelsen beslöt på sitt möte 23.3.2021 att FSS medlemsföreningar kan ansöka om att arrangera
löpskytte 2021 och FSSM i skidskytte 2022. Ansökan skall vara inlämnad senast 15.5.2021 till
sekreteraren via e-post: ahrenberg@idrott.fi.
Suomen Hiihtoliittos tränarklubb arrangerar webbseminarium 24.4.2021
Suomen Hiihtoliitto arrangerar webbseminarium 24.4. 2021.
Mera information hittar du här: https://hiihtoliitto.fi/lajit/valmentaja-ja-suksihuoltajakerhot/
Idrottens skolläger
Idrottens skolläger 2021 anmälningar och mera information hittar du här:

https://forms.gle/Ng4jGrSpxprMNWsB9. Ansökan skall vara tillhanda senast 18.4 klo 23:59.
Mera information här:

Läs mer här

Finlands Svenska Idrott hjälper föreningar i att göra jämställdhets- och likabehandlingsplaner i
din förening
Jämställdhet bör vara en grundvärdering för att idrotten skall utvecklas i takt med den moderna
tiden. Finsk idrott har som målsättning att stegvis gå mot en mer jämställd verksamhet. För att
uppnå detta bör jämställdhetsarbete implementeras på alla nivåer, från förbundsnivå till
föreningsnivå.
Vill er förening arbeta med jämställdhet, likabehandling eller/och öka mångfalden i sin förening?
Vill er förening vara en förebild på inkluderande idrottsverksamhet?
Fler föreningar ser jämställdhet som en självklarhet men i praktiken upplevs det svårt att
förverkliga. Eller att gamla strukturer upprätthålls som leder till att ojämställdhet förblir i kulturen.
Finlands Svenska Idrott erbjuder idrottsföreningar som vill arbeta med att bli en mer inkluderande
aktör och arbeta med jämställdhet, likabehandling och mångfald stöd och handledning.

Utgående från en kartläggning kollar vi föreningens behov och skräddarsyr stödet enligt det.
Kontakta saara.norrgrann@idrott.fi eller tarja.krum@idrott.fi för mer information.

Mera information här: https://sammalinje.fi/foreningsmaterial
Utbildningar och workshops i teman som berör jämställdhet och likabehandling
Finlands Svenska Idrott förverkligar målsättningarna genom att erbjuda föreningarna utbildningar
och stöd. En allmän rekommendation till alla föreningar är att ha en utarbetad jämställdhets- och
likabehandlingsplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras. Vi kan hjälpa till med att utforma
denna plan, genom att sätta upp målsättningar och ge förslag på konkreta åtgärder. Vi hjälper
även till med att kartlägga behovet inom verksamheten för att kunna erbjuda just det som er
förening behöver. Föreläsningarna är kostnadsfria. Kontakta FSIs jämställdhetsansvarig Tarja
Krum (tarja.krum@idrott.fi) eller läs på hemsidan ”Förmåner” för mer information.
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

