IDROTTENS
FÖRENINGSLÄRA
– från grund till fördjupning

Idrottens föreningslära
Idrottens föreningslära är utbildningen för styrelsemedlemmar och andra föreningsledare som
vill utveckla sig och sin förening. Här får du chansen att vässa dina kunskaper och lära dig mer
om vad som gäller för den ideella föreningen, viktigheter när föreningen och verksamheten vill
utvecklas och mycket mer. Idrottens föreningslära är för alla organisationsledare vad körkortet är
för alla bilister och är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet.
Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om
de utmaningar som står för dörren.

Den förening och det förbund som är bäst på att möta dagens och morgondagens behov,
hos unga såväl som äldre, kommer att gå en mycket ljus framtid till mötes. Idrottens
föreningslära är svaret på en hel del av de frågor som varje attraktiv förening och förbund
behöver träna på och jobba med. Den som inte vill bli bättre, slutar att vara bra.
Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg:

Grund
Detta steg är en introduktion med information och inspiration kring föreningslärans grunder. Utbildningen
varar cirka tre timmar eller mer och riktar sig till alla organisationsledare. Bland annat tar vi upp meningen
med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin
i föreningen. Dessutom smyger vi igång det som handlar om att utveckla föreningen. Ett särskilt material
är framtaget, som beställs via SISU Idrottsböcker. Det finns utbildade utbildare i alla distrikt och i flera
förbund.

Fortsättning
Detta steg ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att än bättre kunna leva upp
till sina respektive uppdrag. Detta är ett mer omfattande utbildningspaket som fokuserar på fem områden:
föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk
föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Utbildningen skräddarsys och riktar sig
i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen. Det finns flera nya material att
beställa från SISU Idrottsböcker.

Fördjupning
Detta steg ger både förtroendevalda och anställda organisationsledare fördjupade kunskaper
i olika teman kopplade till föreningsläran. Utbildningen sker i tematräffar i olika aktuella ämnen,
som till exempel årsmötet, valberedningsarbete, bokföring, skatter och avgifter, ordföranderollen,
optimal samverkan i styrelsen, ideell förening på kommersiella villkor. Dessa träffar genomförs normalt
under en dag och erbjuds oftast och redan idag i vårt ordinarie kursutbud. Du som vill veta mer om
varumärkesarbete och evenemang/sponsring kan gå Idrottens affärsskola.

Kontakta oss!
Vill din förening lära sig mer kontakta ditt SISU-distrikt. Kontaktuppgifter finns på sisuidrottsutbildarna.se
under Organisationen. Förbunden är välkomna att kontakta SISU Idrottsutbildarna på riksnivå, avdelning
uppdrag och utbildning.

Läs mer om Idrottens föreningslära på sisuidrottsutbildarna.se under Vi arbetar med.
Här hittar du också aktuella material från SISU Idrottsböcker.
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Vi utbildar och
utvecklar idrotten
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.
Vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling.Vi jobbar för att
stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens
verksamhet.Vi är där när idrotten lär. Det är vår ledstjärna och vision.
Vi finns i hela Sverige. Kontaktuppgifter till rikskansliet och till våra distrikt
hittar du på sisuidrottsutbildarna.se

