
FSS nyhetsbrev i oktober 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.

FSS höstmöte 2022

FSS håller höstmöte 29.10.2022 kl. 12.00 i Pargas.

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. kallas till stadgeenligt höstmöte
lördagen den 29 oktober 2022 kl. 12.00 i Pargas vid Finby skidstadion.

Mer information HÄR

FSSM 2023 i Pargas

Mer information på arrangörernas hemsida.

FSSM skidskytte 2023

Ansökning inom november månad senast 30.11.2022 till; ahrenberg@idrott.fi

Vallaservicen

FSS vallaservice inleder säsongen i samband med finska cupen i Vuokatti 5-6.11.2022. I linje med
övriga företag i skidpoolen höjs vallaavgiften till 50 euro enligt styrelsen beslut 15.10.2022

Samarbetet med Vuokatti Ski service

Samarbete kring skidslipning fortsätter med Vuokatti Ski service enligt tidigare modell. Kontakta
Roni Liljeroos 0400 580060.

Mer information på FSS hemsida.

Längdskidåkningens TD informerar

Läs vad längdskidåkningens TD informerar på
https://fss.idrott.fi/samarbete-kring-skidslipning-fortsatter-med-vuokatti-ski-service-enligt-tidigar
e-modell/

Suomen Hiihtoliitto informerar

Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du HÄR

https://fss.idrott.fi/fss-hostmote-2022/
mailto:ahrenberg@idrott.fi
https://fss.idrott.fi/samarbete-kring-skidslipning-fortsatter-med-vuokatti-ski-service-enligt-tidigare-modell/
https://fss.idrott.fi/langdskidakningens-td-informerar/
https://fss.idrott.fi/langdskidakningens-td-informerar/
https://img3.materialbank.net/NiboWEB/brandwind/showHTML.do?ticket=82b574a9c0721cfecae17aa62c6c31f5&met=1414380&page=1


Har du senaste informationen om antidoping? Häng med på
antidopingutbildning!

Välkommen att delta den 9.11 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 7.11 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.
Välkommen med!

Ansök om undervisnings- och kulturministeriets (UKM) föreningsstöd

Under flera år har Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) delat ut utvecklingsstöd för
föreningsverksamhet, för att öka barns och ungas idrottshobbyer och för att utveckla en
mångsidig organiserad motion och idrott. Ansökningstiden i år är 1-30.11 (kl.16.15).

Mer information HÄR

Vi ordnar den första svenska förevisningen av Suomisport för föreningar
1.11. Kl. 17.30

Suomisport är hela idrottsrörelsens egna digitala tjänst som underlättar administreringen av
föreningens verksamhet.

I Suomisport kan ni bl.a. sköta
- Medlemsregister
- Fakturering och reskontra
- Anmälning till evenemang
- Administreringen av olika sektioner och lag
- Medlemskommunikation

På det här tillfället tittar vi på de olika funktionerna och hur Suomisport kunde fungera för just er
förening. Vi berättar också om de senaste nyheterna samt fördelarna.

Webbinariet riktar sig till styrelsemedlemmar och beslutsfattare inom idrottsföreningen som t.ex.
sekreterare och kassörer.

https://www.lyyti.fi/reg/Antidoping_forelasning_2581
https://idrott.fi/ansok-om-undervisnings-och-kulturministeriets-ukm-foreningsstod/


Anmäl er här före ti 1.11.2022 klo 15:00.

https://www.suomisport.fi/events/14be0ece-0a06-4a13-80d4-ee3b72a8f4d8

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
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