FSS Nyhetsbrev september 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.
FSS service och Vuokatti Ski service inleder samarbete angående slipning av skidor
Mera information hittar du här
Suomen Hiihtoliitto (SHL)
Viktig information från Hiihtoliitto hittar du här
FSS höstmöte 30.10.2021
FSS håller stadgeenligt höstmöte lördagen den 30 oktober 2021 kl. 11.00 i Närpes.
Kallelse till höstmötet kommer att skickas till FSS medlemsföreningar under vecka 40.
FSSM 2022 4-6.3.2022
FSS förbundsstyrelse har tillsammans med arrangören Närpes Kraft Skidförening beslutat
tävlingsdatum för FSSM inkommande vinter. Förbundsmästerskapen i Närpes arrangeras

4-6.3.2022.
Föreningsträff 2 online 27.9.2021
FSS arrangerar 27.9.2021 kl. 20.00 “FSS föreningsträff 2” via zoom.
Tema är ”Föreningsverksamhet”
Hurudant upplägg har man i Vörå IF och Pargas IF? Varför har dessa föreningar så bra
skidverksamhet? Föreningsverksamheten presenteras av Tor-Leif Häggman, Vörå IF och Niklas
Westerlund, Pargas IF
Kommenterare: Thomas Ramstedt IF Fyren och Henrik Malmberg ÖSK
Målsättningen är att vi skall få en diskussion kring hur vi kan jobba för att utveckla verksamheten i
föreningarna. Vi kan lära oss av varandra och dela med oss av goda erfarenheter. Det är fritt
fram, och önskvärt, att diskutera, reflektera och fråga.
Du deltar i träffen via följande länk:
https://idrott-fi.zoom.us/j/86354894803?pwd=eWRzclFpSlF4VTZGSy9OMkFnVmJuQT09
Meeting ID: 863 5489 4803
Passcode: 773323

Finlands Svenska Idrott informerar
FSI anställer en motions- och evenemangsproducent. Mer information på FSI:s hemsida

Påminnelser från tidigare medlemsbrev
Ansök om att arrangera FSSM i och skidskytte år 2022
Styrelsen beslöt på sitt möte 23.3.2021 att FSS medlemsföreningar kan ansöka om att arrangera
FSSM i skidskytte 2022. Ansökan skall vara inlämnad senast 30.9.2021 till sekreteraren per
e-post: ahrenberg@idrott.fi
Ansök om studiestipendium av stiftelsen för idrottarens yrkesbefrämjande (URA)
Ansökningar för studiestipendium som beviljas av Stiftelsen för Idrottarnas Yrkesbefrämjande
(URA) för läsåret 2021–2022 öppnas 1 september och kan sökas fram till 30 september 2021.
Beslut tillkännages till de sökande under november månad. Idrottare som beviljas stipendium
publiceras senast i december. Mera information på FSS hemsida.
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 kommunikationsansvariga
om er förening önskar informera övriga skidande i svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi
Hälsningar,
Catherine Ahrenberg
sekreterare

