
FSS nyhetsbrev i november 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.

Webbföreläsning för arrangörer av skidskolor för vuxna

Skidskolor för vuxna är ett sätt för föreningar att utöka sin verksamhet och skapa en ny
intäktskälla. I samarbete med Finlands skidförbund har Finlands Svenska Idrott skapat ett
heltäckande utbildningsmaterial som föreningarna kan beställa och använda sig av i
kursverksamheten.

Tidpunkt: 24.11.2022 kl. 18.00.
Ledare: Benjamin Holmgren

Nu ordnas en 1 timmes introduktion till utbildningsmaterialet samt hur man kan marknadsföra
kurserna. Tillfället riktar sig till föreningar som under vintern har intresse att ordna skidkurser för
vuxna. Föreläsningen är kostnadsfri.

Mer information HÄR

FSS höstmöte 2022

Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. höll stadgeenligt höstmöte lördagen 29.10.2022 i Pargas
och på distans. Förbundets sittande ordförande Mats Johansson hade undanbett sig omval. Till ny
ordförande för år 2023 valdes Martin Strand. Till styrelsen valdes för verksamhetsåren 2022-23
följande: Malin Johansson, återval, (suppleant Maria Ljungqvist), Kim Nordqvist, ny (suppleant
Sten-Ole Lund, återval), Jim Snickars, återval (suppleant Jan Halonen), Johan Granlund, ny
(suppleant Tage Ray ny), endast för år 2023. I styrelsen kvarstår för år 2023; Lotta Wasström,
(suppleant, Jens Lindholm) och Kent Westerholm (suppleant Henrik Malmberg).

FSSM 2023 i Pargas

Mer information via Pargas IF:s hemsida

FSSM skidskytte 2023

FSS  lediganslår FSSM i skidskytte mästerskapen 2023 för föreningarna att ansöka om. Sänd in
ansökan senast 15.12.2022 per e-post till: ahrenberg@idrott.fi

Längdskidåkningens TD informerar

Läs vad längdskidåkningens TD informerar HÄR

https://fss.idrott.fi/webbforelasning-for-arrangorer-av-skidskolor-for-vuxna/
https://pifskiteam.idrott.fi/
mailto:ahrenberg@idrott.fi
https://fss.idrott.fi/langdskidakningens-td-informerar-2/


Suomen Hiihtoliitto informerar

Hiihtoliittos senaste föreningsbrev hittar du HÄR

Påminnelse att Ansöka 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 är under tiden 1-30.11.2022
(kl.16.15).

Mer information 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

https://img3.materialbank.net/NiboWEB/brandwind/showHTML.do?ticket=1598ebfdbfb4cf779136172829bdf6c3&met=1414382&page=1
https://idrott.fi/ansok-om-undervisnings-och-kulturministeriets-ukm-foreningsstod/
mailto:ahrenberg@idrott.fi

