FSS NYHETSBREV MARS 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.

Aktuellt att söka studieplats - en möjlighet är att studera i idrottsgymnasiet i
Vörå
Kombinera studier och idrott på Vörå Idrottsgymnasium. Passa på att tipsa unga idrottare om
möjligheten att kombinera studier och idrott. Gymnasiet har bland annat en egen orienteringslinje.
Ansökningstiden är 22.2.- 22.3.2022.
Mer information här

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. Uppgifterna bör lämnas in senast den 31
mars 2022. I samband med årsrapporten kan medlemsförening även ange förändringar i
kontaktpersoner med samma formulär. Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken:
ÅRSRAPPORT

Suomen Hiihtoliitto informerar
Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du här

Påminnelser från tidigare medlemsbrev
FSSM 2023-2024
FSS styrelse faställde på senaste styrelsemöte (17.1) att bevilja Pargas IF arrangörskap för FSSM
2023 och för år 2024 valdes IF Minken.

FSSM 2022 4-6.3.2022
FSS förbundsstyrelse har tillsammans med arrangören Närpes Kraft Skidförening beslutat
tävlingsdatum för FSSM inkommande vinter. Förbundsmästerskapen arrangeras 4-6.3.2022 i

Närpes. Mer information på IF Kraft hemsida här.

Föreningspris i samband med FSSM 2022 i Närpes
Tävlingen mellan föreningarna som instiftades 2019 och går under namnet “Den mångsidigaste
förening” kommer även i år att ordnas.
I de individuella klasserna 3,2,1,1,1,1,1 (alltså alla som kommer i mål får åtminstone 1poäng)
Stafetterna 6,4,2,1,1,1,1 (inga blandlag räknas med och inga lag som avbryter efter nån sträcka.
Priset till segrande föreningen är 500€.

Övrig info
FSS styrelsemöte 17.1. rekommenderar styrelsen att pokaler inte delas ut i klasserna 14 år och
äldre. Helst andra priser t.ex. varupriser. (obs! detta är endast en rekommendation).

Längdskidningens TD-post
Längdåkningens TD-post. Mer information hittar du här

Finlands Svenska Idrott informerar
Dags att ansöka om föreningsstöd för 2022
Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar
idrottsverksamhet på svenska. År 2022 prioriterar vi ansökningar från föreningar som behöver stöd
för att få tillbaka utövarna eller komma på fötter igen efter pandemin. Ansökningstiden för
föreningsstödet är 15.1-31.3.2022. Observera att från och med år 2022 förutsätts att föreningen har
en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd.
Läs mer om föreningsstödet via följande länk via följande länk

Kan faktiskt alla delta i er verksamhet? Kommer alla in i era utrymmen?
Kan ni som förening ordna verksamhet som passar och välkomnar en större grupp av personer,
oberoende funktionsförmåga? Ledare/tränare välkommen med på utbildningar och lär dig mer om
hur er verksamhet kunde utvecklas.
Utbildningarna heter:
Hur bemöter vi personer med funktionsnedsättningar i vår idrottsverksamhet? (16.3.)
Tillgänglig idrottsverksamhet – så alla hittar in (23.3.)

Nedan hittar ni länken till utbildningarna & anmälningen:
https://idrott.fi/idrott/projekt/vi-ocksa/utbildningar-2022/

Föreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan- En 60 minuters workshop
Från och med år 2022 förutsätts av idrottsföreningar som ansöker om Finlands Svenska Idrotts
föreningsstöd att har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd.
Vi erbjuder nu två 60 minuters korta workshopar, som hjälp för att påbörja en jämställdhetsplan.
Workshoparna arrangeras via Zoom och är interaktiva.
Följande tillfälle är den 22.2 kl.19-20. Workshopen arrangeras digitalt via Zoom, Zoom länken är
följande. Anmäl gärna med men det passar också att droppa in utan anmälan. I samband med
anmälan kan du ställa frågor som du funderar på och skulle önska att diskuteras under tillfället.
Deltagande är avgiftsfritt.

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

Förebyggande av ätstörningar inom idrotten
Finlands Svenska Idrotts satsning på att förebygga ätstörningar inom idrotten har fått fortsatt
finansiering från Brita Maria Renlunds stiftelse. Projektets målsättningen är att skapa en välmående
och långsiktig idrottsverksamhet där en sund inställning till kropp och kost understöds.
Under år 2022 kommer projektet att satsa på att anordna diskussionstillfällen med idrottare i åldern
15-19 år, samt utbildningstillfällen riktat till tränare och ledare.
En handlingsplan för ätstörningar inom idrotten, samt snabbguiden Do’s and Don’ts har skapats i
projektet namn. Materialet hittas på projektets hemsida under fliken “materialbank”:
https://idrott.fi/idrott/forebyggande-av-atstorningar-inom-idrotten/materialbank/
Är du intresserad av material eller föreläsningar?
Kontakta Saara Norrgrann saara.norrgrann@idrott.fi

Uppdatera din kunskap om antidoping med webbutbildningen “Rent spel, är
bäst”
Utbildningen är avsedd för idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer för att
kontrollera sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dessa frågor.
Utbildningens innehåll baseras på Världsantidopingkoden som trädde i kraft 1.1.2021. Att gå igenom
utbildningen tar cirka 35 minuter. Efter godkänt resultat får man ett diplom som bevisar att man
genomfört utbildningen. Utbildningen kan även göras på mobila enheter.
Webbutbildningen hittas 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 kommunikationsansvariga
om er förening önskar informera övriga skidande i svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi

Hälsningar,
Catherine Ahrenberg,
förbundssekreterare
Finlands Svenska Skidförbund

