
Hösten 2020 / Våren 2021

Utbildnings- 
program

RF-SISU-ambassadörer
Våra RF-SISU-ambassadörer står upp för en välkomnande, nyfiken och modig idrott 
där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Oavsett om du är en känd 
idrottsprofil, föreningsengagerad eller bara brinner för idrottens utveckling, kan du bli 
RF-SISU-ambassadör. Du får då möjlighet till gratis utbildning! Som ambassadör hjäl-
per du oss att skapa en kunnig och medveten idrottsregion. 

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss via kurser.vastragotaland@rfsisu.se. 

= kontor inom vårt distrikt.

Kontakta oss 
Kontakta föreningens lokala RF-SISU konsulent  
för mer information om ytterligare utbud, kostnad 
samt hjälp med upplägg och genomförande. 

Kontaktuppgifter hittar du via QR-koden eller  
på vår hemsida.

• www.rfsisu.se/vastragotaland  
• kurser.vastragotaland@rfsisu.se  
• Telefon växel: 031-726 60 00 (kl. 09.00-15.00)

Johan Euren - BrottningPia Sundhage - Fotboll

Jonathan Edvardsson - Handboll Tilda Matthijs - Handboll Tilda Matthijs - Handboll

Loui Sand - Handboll

"Behandla andra 
så som du själv  

vill bli behandlad"
That's it!      
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"ALLA blir  
vinnare om vi  

blir jämställda"

Jonathan Edvardsson - Handboll

"Jag ser idrotten som en  
fest där alla är bjudna  

oavsett ålder, kön, religion  
och sexuell läggning"
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"Fokus på glädje och  
att alla ges möjlighet  
att hålla på med flera  
olika idrotter längre"
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Max Friberg – Ishockey

"Särbehandling kan  
ibland vara nödvändig  

för att likabehandla dem 
med särskilda behov"
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Pernilla Lindberg – Simning

Pia Sundhage - Fotboll

"Ur bredden och  
glädjen föds eliten"
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Johan Euren - BrottningLoui Sand - Handboll

JÄ
M

ST
Ä

LL
D

H
ET

 F
Ö

R 
EN

 F
RA

M
G

Å
N

G
SR

IK
 ID

RO
TT

http://www.rfsisu.se/vastragotaland


 
 

RF-SISU - vad är det?
RF-SISU Västra Götaland är ett av  
Riksidrottsförbundets och SISU Idrotts-
utbildarnas 19 distrikt. Vi är precis som 
de flesta idrottsföreningar och förbund i 
landet en ideell organisation.
Vårt uppdrag är att stödja, leda, utveckla, 
bilda och utbilda idrottsrörelsen i distriktet 
så att den bedrivs för att ha roligt, må bra 
och utvecklas under hela livet i en trygg 
idrottsmiljö. 

Jämställdhet för en  
framgångsrik idrott
In or outside the box (jargong/jämställdhet) 
Utbildningen ger deltagarna kunskap om materialet "In or 
outside the box" samt utvecklar förmågan att leda värde-
grundsdiskussioner. En utbildning som är perfekt om ni har 
ledare eller andra vuxna som ni ger uppdraget att göra ett 
värdegrundsarbete i föreningen. Utbildningstillfällen för 
ungdomar går också att beställa där en utbildare kommer 
och pratar med dem. Tid: 3,5 tim.

Judo5-konceptet (utbildning om en metod 
för jämställdhetsintegrering)
Det startade som jämställdhetsarbete på klubb- och  
distriktsnivå (2013) och har nu växt till ett prisbelönt  
koncept för jämställdhetsintegrering, applicerbart på alla 
idrotter. Judo5-konceptet bygger på praktiska och strate-
giska insatser som möjliggör förändring i föreningen.  
Tid: 3,5 tim.

Bli en jämställd förening
Utöver kunskap om hur jämställd idrotten är idag, ges ni 
verktyg till att identifiera förändrings- och förbättrings-
områden för att möjliggöra en jämställd och framgångsrik 
idrott. Tid: 3,5 tim.

Utbildningsutbud hösten 2020 / våren 2021
Den moderna föreningen engagerar
Föreningslivet – Så funkar det (på lätt svenska)
En basutbildning om det svenska föreningslivet där vi utgår ifrån den  
målgrupp vi träffar. Deltagarna får diskutera sina frågor tillsammans.
Utbildningen är på lätt svenska. Innehåll: Hur fungerar svensk idrott? 
Det ideella ledarskapet. Stadgar – vad är det? Styrelsens funktion. Hur 
fungerar föreningsdemokratin? Idrottens värdegrund. Tid: 2 x 2 tim. 

Föreningskunskap – tema Årsmöte
Vilket ansvar har en föreningsstyrelse? Varför är det så viktigt att hålla 
stadgarna uppdaterade och varför ska man veta vad som står i dessa? 
Vad vet era medlemmar om föreningsdemokrati och sitt medlemskap: 
rättigheter – skyldigheter? Hur bra kolla har ni om det dyker upp frågor 
på årsmötet? Målgrupp: Alla i en styrelse. Tid: 3,5 tim.

Workshop: Att leda och utveckla en ideell förening
Utbildning där deltagarna praktiskt får jobba med att utifrån verktyget 
SWOT analysera sin förening och ta fram svagheter – styrkor, hot – 
möjligheter. Vi gör ett årshjul och en att-göra-lista. Vi tar tempen på 
styrelsemöten och tittar på hur en ledar- och medlemsenkät kan se ut. 
Tid: 3,5 tim.

Styrelsens roll och ansvar
Vi pratar om ansvaret en styrelse har att leda och utveckla föreningen. 
Lär dig mer om det ekonomiska ansvaret, rapporter, avstämningar och 
uppföljningar, hur de olika rollerna fördelas och hur vi effektiviserar 
styrelsearbetet. Tid: 3,5 tim. 

Att vara arbetsgivare
Har föreningen anställd personal? Då gäller det att hålla koll på  
kollektivavtal, försäkringar, anställningsformer, arbetsbeskrivningar, 
medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljöarbetet. Tid: 2,5 tim.

Så genomför ni digitala årsmöten Ny utbildning
Funderar ni på att genomföra ert nästa årsmöte digitalt? Här får ni 
kunskap om lämpliga verktyg och tillvägagångssätt samt kunskap om 
potentiella fallgropar för ett digitalt årsmöte. Under utbildningen testar 
vi att genomföra ett fiktivt årsmöte. Tid: 3 tim.

Digitalisera föreningens möten Ny utbildning
Under denna utbildning lär ni er hur ni kan använda kostnadsfria 
verktyg för att effektivisera och digitalisera era möten samt skapa en 
effektiv dokumenthantering. Vi anpassar utbildningen utifrån nivå och 
önskemål. Tid: 3 tim.

En engagerad valberedning 
En aktiv och engagerad valberedning är en viktig förutsättning för 
föreningens fortsatta utveckling och långsiktiga arbete. Hur hittar vi de 
personer som passar bäst i just vår styrelse och hur jobbar vi strategiskt 
och effektivt? Du får förslag på hur en valberedningen kan lägga upp 
arbetsåret och en titt på några framgångsnycklar. Tid: 3,5 tim.

Så söker du anläggningsstöd
Information om möjligheterna till ekonomiskt stöd till anläggningar och 
idrottsmiljöer. Tid: 2,5 tim.

Revisorns viktiga arbete Ny utbildning
Revisorns granskar styrelsens arbete och är aktiv under hela verksam-
hetsåret. Kontrollerar att föreningens ekonomi sköts på ett riktigt sätt. 
Håller koll på ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och 
hur dessa förhåller sig till budgeten. Följer upp ekonomiska rutiner. 
Läser protokoll och granskar de beslut som har fattats. Tid: 2,5 tim.

Kanslistutbildning
Hur får jag administrationen att fungera på ett smidigare och effektivare 
sätt? Skapa ett årshjul som ger en överblick av föreningens verksamhet 
och ett bra underlag till verksamhetsberättelsen. Utifrån årshjulet gör vi 
en handlingsplan. Planeringen inför, under och efter ett årsmöte? Min 
arbetsbeskrivning:  Vad gör jag idag och vad är det egentligen jag ska 
göra? Tid: 3 tim.

Grundläggande föreningsekonomi
Känner alla i styrelsen till det ekonomiska ansvar som styrelsen har:  
t ex  bokföringsskyldighet, budget, skyldighet att betala in skatter och 
avgifter, skattepliktiga ersättningar, ta fram ekonomiska rapporter, 
avstämningar och uppföljningar samt årsbokslut? Målgrupp: Alla i en 
styrelse och kassör. Tid: 3,5 tim.

Bokföring – Grund
Lär dig bokföringens grunder: debet-kredit, balans- och resultaträkning 
samt bokslut. Många praktiska övningar med grundbok och huvudbok. 
Tid: 2 x 7 tim. 

Lär dig söka stöd och bidrag
Vilka bidrag finns att söka, hur söker man dessa och vilka är kriterierna? 
Idrottens bidragsdjungel är stor. Här får ni nyttig kunskap om hur ni kan 
tänka kring föreningsutveckling och samtidigt få möjlighet att ta del av 
de bidrag som djungeln erbjuder. Tid: 3 tim. 

Hållbar Sponsring
Hur kan vi säkerställa att vi har ett hållbart och långsiktigt sponsrings-
arbete och stärker vi och utvecklar våra befintliga samarbeten? Hur 
jobbar vi med jämställd sponsring? Vi fokuserar kring det som skapar 
värde i dagens moderna sponsring där affärsnytta och samhällsnytta 
löper som en röd tråd. Utbildningen kan anpassas i tid, alltifrån 2 dagar 
till några timmar. 

Biljett- och publikrekrytering
Vad är viktigt att tänka på för att få publik, besökare och deltagare till 
matcher, tävlingar och evenemang? Vad är det som attraherar dagens 
och framtidens publik och åskådare? Utbildningen kan anpassas i tid, 
alltifrån 2 dagar till några timmar. 

Värdskap och bemötande Ny utbildning
Service, bemötande och värdskap är tre sätt att möta människor på.  
Tillsammans diskuterar vi oss fram till redskap och metoder för att 
lyckas i varje möte. Tid: 2 tim.

Marknadsföring i sociala medier Ny utbildning
Under utbildningen får ni grundläggande kunskap om sociala medier  
och hur ni kan tänka i er marknadsföring. Tid: 3 tim.

Idrottonline Hemsida Grund / Fortsättningskurs
Grundutbildningen behandlar hur du skapar sidor, hanterar och  
publicerar information och kalendrar. Tid: 3,5 tim. 
Fortsättningsutbildningen ger djupare kunskap om hemsidan: design, 
domänhantering och inbäddad media. Tid: 3,5 tim.

Idrottonline Admin Grund / Fortsättningskurs
Grundutbildningen behandlar medlemsregistret, medlemshantering, 
behörigheter, roller och grupper samt den digitala närvaro- 
registreringen. Tid: 3,5 tim.
Under fortsättningsutbildningen går vi igenom Utbildnings- och LOK-
modulerna. Tid: 3,5 tim.

IdrottOnline – Digital närvaroregistrering (LOK)       
för administratörer
Här går vi igenom digital närvoreregistrering, grupper och aktivitets-
kalendern. Tid: 2,5 tim

Ett stärkt ledarskap
Grundutbildning för tränare
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en 
bra grund att stå på i din roll som tränare. Två fysiska träffar och 
egna studier via webbsida. Tid: 2 tim + 8 tim + egna studier.

Grundutbildning för tränare  
– Unga ledare 14-20 år 
Innehåll och tid är detsamma som vid Grundutbildning för  
tränare. Målgruppen är unga ledare mellan 14-20 år. 

Fortsättningsutbildning för tränare
Nästa steg i tränarutbildningen efter Grundutbildning för  
tränare. Fördjupning utifrån utövarnas psykiska, fysiska,  
sociala och idrottsliga förmåga. Tid: 2 x 3 tim + 8 tim + egna 
studier + digitalt klassrum.

Framtidens ledare – Unga ledare 13-15 år
Barn- och ungdomsledarutbildning anpassad för de yngsta 
ledarna, mellan 13-15 år. Tid: 6 tim alt 12 tim.

Medspelare – Barnkonventionen i praktiken
Bli workshopsledare för metoden ”Medspelare - Barnkonventio-
nen i praktiken”. En metod för att förverkliga barns inflytande 
över sin träning i ett samarbete med Röda Korsets ungdoms- 
förbund. Du får ett konkret upplägg att ta med dig till din  
träningsgrupp. Tid: 3 tim.

Idrottspsykologi
Vad påverkar vår prestation och vårt beteende? Hur hanterar vi 
utmaningar och problem? Vad gör jag som ledare för att skapa en 
bra prestations- och utvecklingsmiljö? Det handlar också om hur 
ledare och aktiva ska må bra i sin roll. Nytt upplägg inför hösten 
2020 är hur vi skapar goda förutsättningar för utveckling utifrån 
Self-Determination Theory och genom praktisk tillämpning av 
samtalsmetoden Motiverande samtal, MI. Tid: 3 tim-6 tim.

Konsten att lära ut din idrott 
Hur lär man ut sin idrott på bästa sätt när alla i din grupp är så 
olika? En kväll med inspiration kring inlärningsklimat, motiva-
tion och erfarenhetsutbyte. Tid: 2 tim.

Mens och träning
En föreläsning om hur menscykeln påverkar fysiskt och psykiskt. 
Anemi till följd av riklig mens, avbrott i mens kopplat till träning, 
PCOS och humörpåverkan är ämnen som berörs. Denna föreläs-
ning kan anpassas för olika åldrar och är lämplig för ledare och 
föräldrar till idrottande tjejer/kvinnor samt för utövarna själva. 
Tid: 2,5 tim.

Styrketräning
Här får ni med er grunderna inom styrketräning och lär er ana-
lysera hur styrketräningen lämpligast kan utformas för just er 
idrott. Utbildningen kan ha en praktisk del. Tid: 2-8 tim.

Snabbhetsträning
Här får ni med er grunderna inom snabbhetsträning och lär er 
analysera hur snabbhetsträningen lämpligast kan utformas för 
just er idrott. Utbildningen kan ha en praktisk del. Tid: 2-8 tim.

Uthållighetsträning
Här får ni med er grunderna inom uthållighetsträning och lär er 
analysera hur uthållighetsträningen lämpligast kan utformas för 
just er idrott. Utbildningen kan ha en praktisk del. Tid: 2-8 tim.

Åldersanpassad fysisk träning – Före pubertet
Workshop om hur du bör träna barn som ännu inte kommit i 
puberteten för att de ska få en allsidig fysisk uppbyggnad. Stor 
del praktik. Tid: 3,5 tim. 

Åldersanpassad fysisk träning – Under pubertet
Workshop om hur du bör träna barn som kommit i puberteten 
för att de ska få en allsidig fysisk uppbyggnad. Stor del praktik. 
Tid: 3,5 tim. 

Kost för idrottare
Utbildning om hur rätt kost kan hjälpa idrottsutövare att nå en 
god hälsa samt hur, när och vad du ska äta för att orka fysiskt på 
bästa sätt. Målgrupp: Utövare, ledare och föräldrar. Tid: 2,5 tim.

Kost och energidrycker
Grundläggande föreläsning om kost och energidrycker som  
besvarar frågor som vad energidrycker är och vilka effekter  
det har på kroppen. Målgrupp: Utövare, ledare och föräldrar. 
Tid: 2,5 tim.

Sömnens betydelse för hälsa och prestation
Utbildningen berör hur sömnen påverkar din hälsa, din presta-
tion som idrottare och du får tips på hur du förbättrar din 
sömnkvalitet. Målgrupp: Utövare, ledare och föräldrar.  
Tid: 3 tim.

Yoga som komplement till idrott
En workshop där ni får utbildning i yoga som ett kompletterande 
verktyg till er idrott. Målgrupp: Utövare och ledare. Tid: 3 tim.

Akut omhändertagande av idrottsskada
Grunderna i akuta idrottsskador och rehabilitering där du även 
får öva på akut omhändertagande. Tid: 3,5 tim. 

Tejpning
Grundläggande principer i tejpning av idrottsskador där du 
testar på att tejpa bl a fot, hand och knä. Tid: 3,5 tim. 

Skadeförebyggande träning – Knäkontroll
Grundläggande principer i skadeförebyggande träning där ni 
även får testa övningar praktiskt. Tid: 3,5 tim. 

HLR – Hjärt och lungräddning
Livsnödvändig utbildning som ger kunskap om hur du ska agera 
vid ett hjärtstopp samt hur en hjärtstartare fungerar. Tid: 2,5 tim.

Ny syn på träning och tävling
Idrottsförälder 
Att vara förälder till idrottande barn är spännande och roligt! 
Men vilket förhållningssätt och vilka riktlinjer ska vi idrotts-
föräldrar ha när det gäller barnet i idrotten och barnidrott? Här 
får du hjälp att hitta din roll som idrottsförälder - såväl till ditt 
barn som till idrottsföreningen. Tid: 3 tim.

Utan dig är vi ingen idrottsrörelse! 
– Engagera och motivera ideella ledare
En föreläsning som inspirerar till nytänk, motivationsklimat, 
vikten av bemötande, glädjefyllda uppdrag och att vårda ledar-
skapet. Tips och erfarenhetsutbyten. Tid: 2 tim.

Multiidrottande - Varför då? 
Föreläsning som ger dig argumenten till varför barn och ungdo-
mar bör utöva flera olika idrotter under sin uppväxt. Utbild-
ningen behandlar främst perspektiv utifrån barn och ungdomars 
fysiska utveckling. Tid: 2,5 tim.

Physical Literacy
Att lära sig använda sin kropp är lika viktigt som att lära sig  
att läsa och skriva. Med Physical Literacy skapas förmågan, för-
utsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv hela livet.  
Lär dig om konceptet under denna utbildning. Tid: 2,5 tim.

Vår hemsida 
Vill du läsa mer om hur vi kan stötta er förening/
förbund, t ex genom föreningsbesök av RF-SISU-
konsulent, hjälp med löneadministration eller juridisk 
vägledning. Eller vill ni kanske bli en  
del av något av våra projekt? 

Besök vår hemsida:  
www.rfsisu.se/vastragotaland  

Kontaktuppgifter till din  
RF-SISU konsulent
Varje idrottsförening och förbund i vårt distrikt 
har en RF-SISU konsulent knuten till sig. Det är 
en person som har till uppgift att stötta er idrotts-
förenings-/förbundsutveckling med kunskap och 
processledning samt i vissa fall även ekonomiskt. 
Det är RF-SISU konsulenten som ansvarar för 
er förenings RF-SISU resurs, den ni bygger upp 
genom att rapportera era aktviteter i någon utav 
våra verksamhetsformer: lärgruppstimmar, kurs, 
föreläsning, processarbete eller kulturprogram.
Via QR-koden hittar du kontakt- 
uppgifter till våra idrottskonsulenter. 
Du kan även ringa växeln på  
031-726 60 00 (kl. 09.00-15.00)

Följ oss i sociala medier 
Håll dig uppdaterad om spännande föreläsningar,  
utbildningar och processdagar, ta del av positiva  
exempel från andra idrottsföreningar och få senaste 
nytt om vad som händer  
inom idrotten i distriktet. 

rfsisuvg rfsisuvg

Inkluderande idrott för alla
Så behåller vi ungdomarna 
Föreläsning där ni får ta del av forskning kring hur fören-
ingar lyckas behålla ungdomar inom idrotten. Tid: 2 tim.

HBTQ-certifiering
Här får ni svar på vanliga, och ovanliga, HBTQ-frågor. Ni får 
veta mer om rättigheter och skyldigheter, ord och begrepp. 
Vi diskuterar hur föreningens verksamhet kan bli mer  
inkluderande utifrån HBTQ-perspektiv och ger konkreta 
tips kring likvärdigt bemötande. Tid: 3,5 tim.

"High five" – Fem steg till en handlingsplan
Hur kan vi jobba förebyggande mot mobbning, kränkningar 
och trakasserier inom idrotten? "High Five" hjälper fören-
ingarna med en strukturerad process och handlingsplan 
för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra barn och 
ungdomar i idrottsföreningen. Målgruppen är organisations-
ledare och aktivitetsledare. Tid: 3 x 3 tim.

Inkluderande idrott 
Lär er se och bli uppmärksamma på normer som präglar er 
idrottsmiljö. Vi analyserar och diskuterar hur det ser ut där 
du befinner dig och du får konkreta tips att ta med dig in 
i ditt ledarskap, tränarskap, styrelsearbete eller utövande. 
Utbildningen utgår från den öppna webbportalen  
inkluderandeidrott.se. Tid: 3,5 tim.

Inkluderande ledarskap för att möta  
idrottare med funktionsnedsättning 
I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildar-
na och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmate-
rial som ska stödja och vägleda tränare som möter idrottare 
med funktionsnedsättning. Tid: 3 tim.

Osynliga funktionsnedsättningar
Ni får kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
ADHD och autism, men också om barn som inte har en diagnos  
men som ändå kan få svårt att hantera träningarna. Få hjälp med 
pedagogiska tips och upplägg. Tid: 2 tim.

Anmäl dig till en eller flera öppna  
utbildningar via mail
Du kan anmäla dig till en öppen utbildning/föreläsning och du hittar 
dem i datumlistan till höger. Vill du se ett urval av dessa kategoriserade 
utifrån geografiskt område, med tider och kostnader hittar du det på 
folderna baksida. Du kan också läsa mer om kommande utbildningar på 
vår hemsida och i våra sociala medier. 

Din kommun kan i många fall finasierat deltagaravgiften för din förening.  
Gå in och läs mer på anmälningssidan. 
Eventuell deltagaravgift faktureras föreningen  
om inget annat anges i anmälan. 
Kallelse mailas några dagar före utbildningen/ 
föreläsningen till de deltagare som angett mailadress. 
Uppge förening, personnummer och ev  
specialkost vid anmälan via mail till:  
kurser.vastragotaland@rfsisu.se, tel 070-926 58 33. 

Anmälan:

Beställ och genomför en utbildning  
i din idrottsförening
En utbildning kan ni beställa själva eller tillsammans med någon  
samarbets- eller grannförening. 

Så här går det till: 
1.  Ni läser vårt utbud, kontaktar er RF-SISU konsulent och   
 beskriver era tankar och önskemål för hen. 
2. RF-SISU bokar en utbildare som besöker er förening vid  
 önskat/önskade datum. 
3. Ni ansvarar för lämplig teorilokal med t ex bild- och ljud-  
 möjligheter samt eventuell lokal till praktik om utbildningen  
 innehåller praktiska moment. 
4. Utbildarens arvode samt eventuellt utbildningsmaterial kan  
 bekostas med föreningens resurs hos RF-SISU om föreningen  
 rapporterar sina RF-SISU aktiviteter. 

 Utbildningar i datumordning
September - 2020
3 Grundutbildning för tränare, Gbg
10 IdrottOnline – Digital närvaroregistrering (LOK), digital
16  IdrottOnline – Administration Grund, Gbg
16 Styrelsens roll och ansvar, Lidköping
19 Från arrangemang till evenemang, Borås
19 Så behåller vi ungdomarna inom idrotten, digital
21 Akut omhändertagande vid idrottsskada, digital 
22 Grundutbildning för tränare – Unga ledare 14-20 år, Mölndal 
24  Medspelare – Barnkonventionen i praktiken, Gbg 
24 Multiidrottande – Varför då? digital
28 Hållbar sponsring, digital
29 Lär dig söka stöd och bidrag, digital
29 Tejpning, digital
30 Grundutbildning för tränare – Unga ledare 14-20 år, Borås

Oktober - 2020
1  IdrottOnline – Hemsida Grund, digital
3 Öka era evenemangsintäkter, Borås/digital
6 Inkluderande ledarskap – Idrottare med funktionsnedsättning, Gbg
5 Jämställdhet och makt, Gbg 
5 Marknadsföring i sociala medier, Borås/digital 
7 IdrottOnline – Administration Grund, digital
10 Medspelare – Barnkonventionen i praktiken, Skövde
12 Föreningskunskap    – Årsmöte, Angered, Gbg 
13 IdrottOnline – Administration Grund, Uddevalla
13 Osynliga funktionsnedsättningar, digital 
14 Idrottspsykologi – TEMA motivationsarbete i praktiken, Gbg
14 Kost för idrottare, Gbg/digital 
15 Inkluderande idrott, Gbg/digital
17 En engagerad valberedning, Vänersborg 
17 Framtidens ledare – Unga ledare 13-15 år, Angered, Gbg
19 Grundutbildning för tränare, Skövde
20 Föreningslivet så funkar det! Tynnered, Gbg
20 Utan dig är vi ingen idrottsrörelse! – Motivera ideella ledare, digital
21 Grundläggande föreningsekonomi, digital 
21 Grundutbildning för tränare, Alingsås
21  IdrottOnline – Hemsida Grund, Gbg 
22 Att leda och utveckla en ideell idrottsförening, digital
22 Grundutbildning för tränare – Unga ledare 14-20 år, Angered, Gbg
24 Öka era evenemangsintäkter, Borås
27 Kanslistutbildning, Vänersborg
27 Styrelsens roll och ansvar, digital
28 Att vara arbetsgivare, digital
29 Fortsättningsutbildning för tränare, Gbg

November - 2020
3 Grundutbildning för tränare, Uddevalla
3 Kanslistutbildning – Workshop, Gbg
4 Värdskap och bemötande, digital
5 Grundutbildning för tränare, Gbg 
5  IdrottOnline – Administration Grund, Skövde
7 Framtidens ledare – Unga ledare 13-15 år, Skara
9 Styrelsens roll och ansvar, Gbg/digital
10 Föreningsekonomi på lätt svenska, Tynnered, Gbg 
11 IdrottOnline – Hemsida Fortsättning, digital
12 Styrketräning, Skövde
14 Bokföring Grund, Gbg
17 Digitala möten, digital
17 IdrottOnline – Administration Fortsättning, digital
18 Physical Literacy, digital
19 Så söker du anläggningsstöd, digital
19 Föreningskunskap    – Årsmöte, digital
21 Akut omhändertagande vid idrottsskada, Gbg
21 Tejpning, Gbg
22 Åldersanpassad fysisk träning – Före pubertet, Lerum
22 Åldersanpassad fysisk träning – Under pubertet, Lerum 
24 Lär dig söka stöd och bidrag, Angered, Gbg
24 Öka era evenemangsintäkter, Borås
25 IdrottOnline – Digital närvaroregistrering (LOK), digital
29 Akut omhändertagnade vid idrottsskada, Uddevalla

December - 2020
2 Mens och träning, digital
3 Osynliga funktionsnedsättningar, digital
8 Skadeförebyggande träning – Knäkontroll, Gbg
9  Speakerutbildning, Borås/digital

Januari - 2021
14 Akut omhändertagnade vid idrottsskada, digital 
17 HLR och skadebehandling, Borås
19 Tejpning, digital
26  Värdskap och bemötande, Borås/digital
30 Idrottspsykologi    – TEMA idrottares nervositet och stress, Gbg

Februari - 2021
2 Grundutbildning för tränare, Gbg
6 Akut omhändertagande vid idrottsskada, Vara
6 IdrottOnline – Administration Grund, Vara
6 IdrottOnline – Hemsida Grund, Vara 
6 Medspelare – Barnkonventionen i praktiken, Uddevalla
6 Tejpning, Vara
7 IdrottOnline – Administration Fortsättning, Vara
7 IdrottOnline – Hemsida Fortsättning, Vara
9 IdrottOnline – Administration Grund, Gbg
10 Grundutbildning för tränare – Unga ledare 14-20 år, Mölndal 
11 In or outside the box, digital
23 Lär dig söka stöd och bidrag, digital
27 Akut omhändertagande vid idrottsskada, Gbg 
27 Tejpning, Gbg

Mars - 2021
4 IdrottOnline – Hemsida Grund, Gbg
9 IdrottOnline – Administration Grund, digital 
10 Fortsättningsutbildning för tränare, Skövde 
10 Idrottspsykologi – TEMA motivationsarbete i praktiken, Gbg
10 Öka era evenemangsintäkter, digital 
11 Grundutbildning för tränare – Unga ledare 14-20 år, Stenungsund
11 Mens och träning, digital
11 Så söker du anläggningsstöd, Gbg
16 Marknadsföring i sociala medier, digital
17 Grundutbildning för tränare, Skövde
17 Hållbar sponsring, digital
18 IdrottOnline – Administration Grund, Borås
24 Grundutbildning för tränare, Uddevalla
25 Kost för idrottare, Skövde/digital
30 Konsten att lära ut sin idrott, digital

April - 2021 
8 IdrottOnline - Hemsida Grund, Uddevalla 
13 Digitala möten, digital
14 Grundutbildning för tränare – Unga ledare 14-20 år, Gbg 
14 IdrottOnline – Administration Fortsättning, digital
15 Osynliga funktionsnedsättningar, digital
18 Akut omhändertagnade vid idrottsskada, Borås
18 Tejpning, Borås
20  Styrelsens roll och ansvar, digital 
21 Grundutbildning för tränare, Borås
22 Medspelare – Barnkonventionen i praktiken, Gbg
27 En engagerad valberedning, digital

Maj - 2021
5 IdrottOnline – Hemsida Fortsättning, digital 
6 Grundutbildning för tränare, Gbg 
18 Inkluderande idrott, Gbg/digital
23 Akut omhändertagande vid idrottsskada, Gbg
23 Tejpning, Gbg
25 Skadeförebyggande träning – Knäkontroll, Gbg
26 In or outside the box, digital

”Winn Winn 24” – Evenemangsutveckling 

Öka hållbarhet och intäkter i föreningens  

arrangemang, matcher eller tävlingar

Effektivisera och öka intäkterna kring återkommande tävlingar, 

matcher och andra evenemang. Jobba koncentrerat med att utveckla 

och skapa ett hållbart arrangemang. 

Vi på RF-SISU erbjuder en målinriktad process under ett dygn, alt en 

heldag eller en kväll, där föreningen ges möjlighet till att utveckla och 

skapa en hållbar organisation genom processarbete där en RF-SISU 

konsulent finns med som processledare och leder arbetet.

Låter det intressant? Kontakta anette.ellefsen@rfsisu.se. 

Idrottsmuséum & idrottshistoria 
Är ni intresserade av att besöka något av distriktets idrotts- 

muséum? Besök deras respektive hemsidor nedan för öppettider 

och mer info.”. Göteborgs Idrottsmuseum, Tidaholms idrotts- 

museum, Skövde idrottshistoriska museum, Borås idrottsmuseum.

Tillsammans med Göteborgs idrottsmuseum kan vi erbjuda utbild-

ning i idrottshistoria. För att förstå nutiden är det bra med bak-

grunden till varför vi är där vi är idag. Under utbildningen får ni ta 

del av utställningarna på idrottsmuséet och ni tas igenom historien 

både lokalt, nationellt och internationellt. Rekommenderat antal 

deltagare är mellan 8-20 st. Tid 2,5 tim.

Göteborg 
idrottsmuseet.se

Tidaholm 
tidaholmsihf.se

Skövde 
skovdeihs.se

Borås 
bihs.se

Webbutbildning: inkluderandeidrott.se

Den kostnadsfria webbportalen är ett perfekt verktyg för er  

förening för att jobba med värdegrunds- 

frågor. Här hittar ni filmer att diskutera 

kring, verktyg att använda i ert utveck-

lingsarbete och kan inhämta kunskap om 

HBTQ-frågor, parasport, jämställdhet och 

mycket mer.

Webbutbildning: 
Introduktionsutbildning för föreningsledare

Webbutbildning som du genomför på helt egen hand. Du lär dig  

hur svensk idrotts föreningsliv är uppbyggt. Du får reda på hur  

en förening drivs demokratiskt, idrottens idé och  

värdegrund samt hur föreningen administreras.  

Perfekt för den nya ungdomsledaren, styrelse- 

medlemmen eller kanske en utbildning för era  

utövare för att öka engagemanget?

Webbutbildning: Antidoping
Vill ni Vaccinera klubben mot doping och bidra till att idrotten 

består av rena vinnare? På svenskantidoping.se  

finner ni två kostnadsfria webbutbildningar. 

Den ena riktar sig till den enskilda utövaren, 

den andra till organisationsledare. 

Gå in på svenskantidoping.se eller  

använd QR-koden.

https://www.rfsisu.se/vastragotaland
https://www.rfsisu.se/vastragotaland
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/omrf-sisuvastragotaland/Kontaktaoss/Personal/varaidrottskonsulenter/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/omrf-sisuvastragotaland/Kontaktaoss/Personal/varaidrottskonsulenter/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/omrf-sisuvastragotaland/foljoss/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/Kalender/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/Kalender/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/
https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/
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Anmäl dig till en utbildning via QR-koden eller mail 

Utbildningar nära dig!
Ett urval av utbildningar hösten 2020/våren 2021

O
rig

in
al

: I
ng

el
a 

Gu
st

av
ss

on
/T

ho
m

as
 G

eh
öö

r  
Fo

to
: B

ild
by

rå
n

Akut omhändertagande vid idrottsskada
6/2 kl. 09.00-12.15 500 kr Vara 

Fortsättningsutbildning för tränare
10/3, kl. 18-21 + 24/3, kl. 18-21 + 17/4, kl. 9-17 2 100 kr Skövde 

Framtidens ledare – Unga ledare 13-15 år
7/11 kl. 09.00-15.00 500 kr Skara 

Grundutbildning för tränare, 2-dagars utbildning
19/10, kl. 18-20 + 8/11, kl. 9-17 1 800 kr Skövde
17/3, kl. 18-20 + 24/4, kl. 9-17 1 800 kr Skövde

IdrottOnline – Administration Grund
5/11 kl. 17.30-21.00 300 kr Skövde
6/2  kl. 09.00-12.15 300 kr Vara

IdrottOnline – Administration Fortsättning
7/2 kl. 09.00-12.15 300 kr Vara 

IdrottOnline – Hemsida Grund
6/2 kl. 13.00-16.30 300 kr Vara

IdrottOnline – Hemsida Fortsättning
7/2 kl. 13.00-16.30 300 kr Vara 
 
Medspelare – Barnkonventionen i praktiken 
10/10 kl. 13.00-17.00 500 kr Skövde 

Skaraborg  – Utbildning med fysisk närvaro

Akut omhändertagande vid idrottsskada
18/4 kl. 09.00-12.30  500 kr Borås

Grundutbildning för tränare, 2-dagars utbildning
21/4, kl. 18-20 + 15/5, kl. 9-17 1 800 kr Borås 

Grundutbildning för tränare – Unga ledare, 2-dagars utbildning
30/9, kl. 18-20 + 17/10, kl. 9-17 1 000 kr Borås
   
IdrottOnline – Administration Grund
18/3 kl. 17.30-21.00 300 kr Borås

Öka era evenemangsintäkter
3/10 kl. 09.00-17.00  1 500 kr Borås

Sjuhärad – Utbildning med fysisk närvaro

Akut omhändertagande vid idrottsskada
21/11 kl. 09.00-12.30 500 kr Göteborg
27/2 kl. 13.30-17.00 500 kr Göteborg 
23/5 kl. 09.00-12.30 500 kr Göteborg

Bokföring – Grund
14/11, kl. 09.00-16.30 + 21/11, kl. 09.00-16.30 1 800 kr Göteborg 

Fortsättningsutbildning för tränare
29/10, kl 18-21 + 12/11, kl. 18-21 + 28/11, kl. 9-17 2 100 kr  Göteborg

Grundutbildning för tränare, 2-dagars utbildning
3/9, kl. 18-20 + 19/9, kl. 9-17 1 800 kr Göteborg
21/10, kl. 18-20 + 15/11, kl. 9-17   1 800 kr Alingsås
5/11, kl. 18-20 + 21/11, kl. 9-17 1 800 kr Göteborg
2/2, kl 18-20 + 27/2, kl. 9-17 1 800 kr Göteborg
6/5, kl. 18-20 + 22/5, kl. 9-17 1 800 kr Göteborg

Grundutbildning för tränare – Unga ledare, 2-dagars utbildning
22/9, kl. 18-20 + 11/10, kl. 9-17 1 000 kr Mölndal
22/10, kl. 18-20 + 22/11, kl. 9-17 1 000 kr Angered
10/2, kl. 18-20 + 6/3, kl. 9-17 1 000 kr Mölndal
14/4, kl. 18-20 + 8/5, kl. 9-17 1 000 kr Göteborg

IdrottOnline – Administration Grund
16/9 kl. 17.30-21.00 300 kr Göteborg
9/2 kl. 17.30-21.00 300 kr Göteborg

IdrottOnline – Hemsida Grund
21/10 kl. 17.30-21.00 300 kr Göteborg
4/3 kl. 17.30-21.00 300 kr Göteborg

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning
6/10 kl. 18.00-21.00 300 kr Göteborg

Kanslistutbildning – Workshop
3/11 kl. 18.00-20.30 300 kr Göteborg

Lär dig söka stöd och bidrag
24/11  kl. 18.00-20.30 300 kr Angered

Medspelare – Barnkonventionen i praktiken
24/9  kl. 17.00-21.00 500 kr Göteborg
22/4 kl. 17.00-21.00 500 kr Göteborg

Styrelsens roll och ansvar
9/11  kl. 17.30-20.30 500 kr Kviberg

Göteborgsregionen
– Utbildning med fysisk närvaro

Akut omhändertagande vid idrottsskada
21/9   kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
14/1  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

Att leda och utveckla en ideell idrottsförening
22/10  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

Att vara arbetsgivare
28/10  kl. 18.30-20.30 300 kr / max 500 kr per förening 

Digitala möten
17/11  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening 
13/4  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

En engagerad valberedning
27/4  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Hållbar sponsring
28/9  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening
17/3  kl. 18.30-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

IdrottOnline – Digital närvaroregistrering (LOK) för administratörer
10/9  kl. 17.30-20.30 300 kr / max 500 kr per förening
25/11  kl. 17.30-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

IdrottOnline – Administration Grund
7/10  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
9/3  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

IdrottOnline – Administration Fortsättning
17/11  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
14/4   kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

IdrottOnline – Hemsida Grund
1/10  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

IdrottOnline – Hemsida Fortsättning
11/11  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
5/5   kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
 
Inkluderande idrott
15/10  kl. 17.30-20.30 300 kr / max 500 kr per förening
18/5  kl. 17.30-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

In or outside the box
11/2  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
26/5  kl. 17.30-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

Konsten att lära ut sin idrott
30/3  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Kost för idrottare
14/10  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening
25/3  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

Lär dig söka stöd och bidrag
29/9  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening
23/2  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

Marknadsföring i sociala medier
5/10  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
16/3  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

Mens och träning
2/12  kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening
11/3   kl. 18.00-20.30 300 kr / max 500 kr per förening

Multiidrottande – Varför då? 
24/9  kl. 17.30-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Osynliga funktionsnedsättningar
13/10  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening
3/12  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening
15/4  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Physical Literacy
18/11   kl. 18.00-20.30  300 kr / max 500 kr per förening

Styrelsens roll och ansvar
27/10  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
20/4  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
     
Så behåller vi ungdomarna inom idrotten
19/9  kl. 10.45-12.30 kostnadsfri

Så söker du anläggningsstöd
19/11  kl. 18.00-20.30 kostnadsfri 
 
Tejpning
29/9   kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening
19/1  kl. 18.00-21.00 300 kr / max 500 kr per förening

Utan dig är vi ingen idrottsrörelse! – Motivera ideella ledare
20/10  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Värdskap och bemötande
4/11  kl. 18.00-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Öka era evenemangsintäkter
10/10  kl. 18.30-20.00 300 kr / max 500 kr per förening

Digital utbildning i distriktet
Akut omhändertagande vid idrottsskada
29/11 kl. 09.00-12.30 500 kr Uddevalla  

En engagerad valberedning
17/10 kl. 09.45-14.00 500 kr Vänersborg

Grundutbildning för tränare, 2-dagars utbildning
3/11, kl. 18-20 + 28/11, kl. 9-17 1 800 kr Uddevalla
24/3, kl. 18-20 + 17/4, kl. 9-17 1 800 kr Uddevalla

Grundutbildning för tränare – Unga ledare, 2-dagars utbildning
11/3, kl. 18-20 + 3/4, kl. 9-17 1 000 kr Stenungsund

IdrottOnline – Administration Grund
13/10 kl. 17.30-21.00 300 kr Uddevalla

IdrottOnline – Hemsida Grund
8/4 kl. 17.30-21.00 300 kr Uddevalla

Kanslistutbildning
27/10 kl. 10.00-15.00 800 kr  Vänersborg

Medspelare – Barnkonventionen i praktiken
6/2 kl. 13.00-17.00 500 kr Uddevalla

Fyrbodal – Utbildning med fysisk närvaro

Nya utbildningar kan ha bokats in efter  
att denna folder tryckts. Du hittar alltid en  

uppdaterad kalender på vår hemsida! 
Anmäl dig till en utbildning via  

QR-koden eller mail 

Din kommun kan i många fall ha finansierat deltagaravgiften 
för din förening. Gå in och läs mer på anmälningssidan.  
Uppge förening, personnummer och ev specialkost vid  

anmälan via mail: kurser.vastragotaland@rfsisu.se

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/Kalender/
https://www.rfsisu.se/vastragotaland/utbildningfolkbildning/Kalender/

