FSS NYHETSBREV APRIL 2022
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 2022-2023
Ansök till FSS träningsgrupp 2022-2023 senast 13.4.2022. Gör din ansökan här

Idrottens skolläger 2022
Idrottens skolläger arrangeras av Folkhälsan, men är en del av FSS idrottarstig som riktar sig till
skidåkare i högstadieåldern (f.2009-2007). Ansökan görs via Hiihtoliittos gemensamma ansökan.
Anmäl dig senast 20.4.2022 här

FSS vårmöte
Medlemsföreningarnas representanter kallas till Finlands Svenska Skidförbunds FSS r.f.;s vårmöte
tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.00. Mötet arrangeras som distansmöte. På mötet behandlas
stadgeenliga ärenden. Mötesmaterial finns tillgänligt på FSS hemsida.
Efter vårmötet hålls ett diskussionstillfälle kring elitföreningstankarna.

Suomen Hiihtoliitto informerar
Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du här

Påminnelser från tidigare medlemsbrev
Kom i håg att fylla i årsrapporten över verksamhet 2021
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 2021 fylls i på nätet. I samband med årsrapporten kan
medlemsförening även ange förändringar i kontaktpersoner med samma formulär. Uppgifterna
fylls i genom att klicka på länken:
ÅRSRAPPORT

Finlands Svenska Idrott informerar
Visa att du att du förbinder dig till ansvarsfull träning genom att genomföra
ansvarsfull tränare -webbutbildningen
På Olympiska kommitténs webbkurs för ansvarsfulla tränare får du bekanta dig med ansvarsfull
och bra träning och lära dig hur du främjar en fysiskt, mentalt och socialt säker verksamhetsmiljö.
Genom att genomföra kursen visar du att du förbinder dig till ansvarsfull träning. Denna kurs är
avsedd för alla ledare och tränare som är verksamma inom idrott och motion. Kursen tar ca 1–1,5
h att gå igenom. Webbkursen är gratis. Kursen finns på finska, svenska och engelska.
Webbutbildningen hittas här

Har du senaste informationen om antidoping? Häng med på
antidopingutbildning!
Välkommen att delta tisdagen den 19.4 kl.17.30-18.45 på antidopingutbildning där du får aktuell
och det du behöver veta om antidoping.
Under utbildningen går vi igenom:

●
●
●
●
●
●

antidopingregelverk
avtal och följder vid dopingbrott
förbjudna substanser och metoder i idrotten samt dispens för medicinering av idrottare
idrottsaktörernas rättigheter och ansvar i antidopingverksamhet
fair play
dopingövervakning och kontrollverksamhet.

Anmäl dig med senast den 17.4 kl.23.59 via följande länk:
https://www.lyyti.fi/reg/Antidoping_forelasning_2581
Efter anmälan får du i bekräftelsemeddelande Zoom länken.
Utbildningen hålls på svenska av Finlands Centrum för Etik inom idrotten. Utbildningarna riktar sig
till idrottare, tränare, idrottsföreningar och idrottsförbund. Tillfället är kostnadsfritt.

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,
förbundssekreterare
Finlands Svenska Skidförbund

