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VAD VI ARBETAR MED
• Föreningsutveckling
Meningen med föreningen, idrottens organisation, värdegrund, vision och
verksamhetsplan, medlemmars rättigheter och skyldigheter m.m.

• Rådgivning i frågor om skatter, försäkringar, juridik och ekonomi

• Utbildningar, kurser och föreläsningar
Ledarskap, Kost, Mental träning, Idrottsmedicin, IdrottOnline, Etik och moral,
HLR med hjärtstartare, Doping m.m.

• Elit
Test och rådgivning inom idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsmedicin,
idrottsnutrition och studie- och karriärvägledning.

• Utvecklingsarbete
Syftar till att utgöra en resurs för att stärka föreningens organisation samt
ge stöd i utveckling av policy- och styrdokument

• Idrottslyftet och övriga projekt

• Tema-/framtidskvällar
Handlingsplan/policy, verksamhetsinriktning, visionsarbete m.m.

• Stöd
Vilka stöd, stipendier, projektmedel, anläggningsstöd m.m. som finns att söka

• Övrigt
Antidrogarbete, arrangemang, events, anläggningsfrågor m.m.

KONTAKTA OSS
Det är vi som jobbar med basket-, fotbolls-, handbolls-, innebandy- och ishockeyföreningar.
Vi som finns till för just din idrott och förening kan du se nedan.

Daniel Andersson
Utvecklingskonsulent
Tfn: 040-600 59 41
E-post: daniel.andersson@skaneidrotten.se
Kommuner: Skurup, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Vellinge, Ystad

Peter Malm
Utvecklingskonsulent
Tfn: 040-600 59 59
E-post: peter.malm@skaneidrotten.se
Kommuner: Bromölla, Hässleholm,
Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,
Östra Göinge

Moa Briem
Utvecklingskonsulent
Tfn: 040-600 59 29
E-post: moa.briem@skaneidrotten.se
Kommuner: Eslöv, Höör, Kävlinge,
Sjöbo, Svalöv

Daniel Henrysson
Utvecklingskonsulent
Tfn: 040-600 59 42
E-post: daniel.henrysson@skaneidrotten.se
Kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Höganäs, Klippan, Landskrona, Åstorp,
Ängelholm, Örkelljunga

Susanne Tägt
Utvecklingskonsulent
Tfn: 040-600 59 34
E-post: susanne.tagt@skaneidrotten.se
Kommuner: Burlöv, Hörby, Malmö,
Staffanstorp

Peter Rosenquist
Utvecklingskonsulent
Tfn: 040-600 59 38
E-post: peter.rosenquist@skaneidrotten.se
Kommuner: Lomma, Lund, Malmö
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ENKELT ATT INLEDA SAMARBETE
Om du och din förening inte har kontakt med oss sedan tidigare så är det bara att ta kontakt med oss. Vi har ett inledande möte som
är helt förutsättningslöst, kostnadsfritt och mötet sker helt på dina och föreningens villkor. Samtalet tar cirka en timme och under den
tiden går vi tillsammans igenom var föreningen står idag och var ni skulle vilja befinna er i framtiden. Vi ser över er utbildningsstrategi
och hur vi ska fortsätta vårt samarbete för att skapa bästa möjliga föreningsutveckling. Gemensamt kan vi göra en behovsanalys
för att kunna se vad som behövs tillföras och utvecklas. Vi kan hjälpa er med utbildningar för föreningens olika målgrupper som till
exempel styrelse, ledare, aktiva och föräldrar.
Tag chansen och boka en tid med oss. Givetvis kan vi även kvällar och helger och vi kommer gärna ut till er eftersom vi lever efter
devisen att vi är där när idrotten lär.

SKAPA EN VINNANDE FÖRENING
Ta hjälp av oss på SISU Idrottsutbildarna för att kartlägga just din
förenings utvecklings- och utbildningsbehov. Vi har stor erfarenhet
av att stärka engagemanget och utveckla individer och organisationer på alla nivåer. Vårt utbildningsutbud riktar sig till aktivitets- och
organisationsledare samt aktiva.
DET ÄR LÖNSAMT MED UTBILDNING
Det finns ekonomiska skäl att kontakta oss. En del eller hela kostnaden för er utbildningsverksamhet kan subventioneras genom
vår verksamhetsform lärgrupp. Faktum är att föreningar kan spara
pengar i form av minskade utbildningskostnader genom att samarbeta med oss. Kan det bli bättre?
LÄRGRUPP
En lärgrupp kan på många sätt jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ tas och planering görs
gemensamt i varje grupp. Lärande sker i planerade studier över
tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till.
Detta sker i lokaler anpassade för lärgruppens arbete. Det finns
ingen övre eller undre åldersgräns för deltagandet i en lärgrupp,
utan varje grupp anpassar sig efter deltagarna.
OSS DU MÖTER
Vi som arbetar med utbildning och utveckling har lång erfarenhet
både av utbildning och idrott. Vi har kunskaper inom ledarskap,
projektarbeten, processarbeten, beteendevetenskap, pedagogik
och om annat som utvecklar människor. Till vår hjälp har vi folkbildningens pedagogik och vi använder alla möjligheter som den
kan erbjuda. Ta chansen och kontakta oss för ett kostnadsfritt föreningsbesök.

FYRA ENKLA STEG ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN
1. FÖRENINGSBESÖK
En av Skåneidrottens utvecklingskonsulenter besöker föreningen.
Besöket kan fylla olika funktioner, bland annat kan vi agera ”bollplank” i
föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån föreningens önskemål
göra en enklare eller djupare analys av
föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov.

2. ÅTERKOPPLING
Utifrån första besökets kartläggning ser vi tillsammans
vilket/vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg.
Vi kommer överens om insatser och sätter upp framtida mål.

3. UTVECKLING
Utveckling sker antingen internt på föreningens hemmaplan
eller i externa utvecklingsmiljöer. Det kan omfatta utbildningsinsatser
i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående
processledning i föreningen.

4. UPPFÖLJNING
Vi träffas och ser över vad som fungerar bra,
vad som kan utvecklas och sedan går vi vidare
i den riktning som känns bäst för föreningen.
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