FSS NYHETSBREV I MAJ 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.

Rullskidstävling 12.6.2022 i Pargas
Mer information publiceras på Pargas IF:s hemsida HÄR

FSS vårmöte 26.4.2022
Finlands Svenska Skidförbunds FSS r.f.;s höll vårmöte tisdagen den 26 april 2022 kl. 18.00. På
vårmötet faställdes förbundets verksamhetsberättelse 2021 samt bokslut 2021. Mötet
arrangerades som distansmöte. I mötet deltog 4 representanter med fullmakt och 12 övriga
närvarande. På vårmötet hölls även ett diskussionstillfälle kring elitföreningstankarna.
Dokument och material från vårmötet hittas HÄR

Bildandet av en elitförening
Efter webinariet den 23 november 2021 på Norrvalla, med temat “Hur kan vi förbättra
föreningsverksamheten för våra idrottare” har FSS styrelsen utsett en arbetsgrupp som har
uppgjort ett förslag på en modell om bildandet av en elitförening inom FSS
verksamhetsområde. FSS viceordf. Martin Strand presenterade förslaget för vårmötet.
Efter en livlig diskussion beslöt vårmötet att en förfrågan sänds ut till föreningarna, där man
frågar medlemsföreningarna åsikter och synpunkter i ärendet. Detta görs för att kunna ta
ställning för att eventuellt bilda en elitförening inom FSS. På basen av svaren ordnas ett
diskussionstillfälle i slutet av maj.
Föreningarna har ännu möjlighet att svara på enkäten fram till den 20 maj 2022.
Enkäten hittas HÄR

FSS lägerverksamhet 2022-2023
FSS preliminära lägerprogram enligt följande:
FSS läger
1-6.5.2022 Äkäslompolo, Ylläs
12.-17.6.2022 Åland
28.7-3.8.2022 Solvalla
5-8.9.2022 Norrvalla
6-12.11.2022 Muonio

FSS skidtalangläger
13.6.-17.6.2022 Åland
2-4.9.2022 Solvalla
9-11.9.2022 Norrvalla
30.9.-2.10.2022 Solvalla
7-9.10.2022. Norrvalla

Längdskidsåkningens TD informerar
Mer information HÄR

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
Webbkurs om förebyggande av våld och trakasserier inom idrottsföreningar finns nu på svenska
Nu finns Du är inte ensam tjänstens webbkurs Förebyggande av våld och trakasserier inom
idrottsföreningar på svenska! Kursen vänder sig till tränare, anställda och frivilliga inom
idrottsföreningar. Under kursen får du lära dig om att förebygga och ta itu med våld mot barn
inom idrottsföreningsvärlden.
Som tränare spelar du en viktig roll i att stödja barns välmående. Syftet med kursen är att ge dig
fler verktyg i din viktiga roll. Kursen tar drygt en timme att utföra och språkalternativ är svenska,
finska och engelska. I slutet av kursen hittar du en länk som gör det möjligt att ladda ned allt
material och de instruktioner som refereras till under kursens gång. Du får även ett intyg för
godkänd kurs. Webbkursen är skapad av Befolkningsförbundet.
Trevliga lärostunder!
https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/
@väestöliitto #respektinomidrott

Delta i Finlands Svenska Idrotts jämställdhets- och
likabehandlingsarbete
Har du önskemål om åtgärder som kunde tas upp för ett aktivt jämställdhets- och
likabehandlingsarbete inom Finlands Svenska Idrott? Du kan fylla i denna länk dina idéer, vi hör
gärna!
Finlands Svenska Idrott har en arbetsgrupp som arbetar med jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor och aktivt ger input till verksamheten. Vill du vara med i arbetsgruppen?
Anmäl dig med via samma länk.

Aktiv året om
Under år 2022 vil Finlands Svenska Idrott och Folkhälsan uppmuntra till rörelse året om. Därför
samarbetar vi i år kring motionskampanjen “Aktiv året om”. Under kampanjmånaderna mars, juni
och november räknar vi motionspoäng. Ett motionspoäng motsvarar 30 minuter motion. All fysisk
aktivitet räknas, också vardagsmotionen (t.ex. trädgårdsarbete, snöskottning, vedhuggning). Det
behöver inte vara 30 minuter i sträck, man kan plussa ihop motionsminuter under dagen.
Välkommen med!
Läs mer om kampanjen: https://idrott.fi/motion/motionskampanj-aktiv-aret-om/

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

