VÄLKOMMEN till Östsvenska Simförbundets Årsmötesdag.
Från kl. 12.00- drop in lunch
Vi gör i år ett försök att bredda intresset för vårt Årsmöte. Förbundsmötet väljer de personer som
skall fungera som styrelse och beslutande organ framåt. Det är viktigt att så många föreningar som
möjligt vill vara med och påverka i den demokratiska processen och vara representerade vid
Årsmötet.
Vi erbjuder därför två program i samband med förbundsmötet:
- Ett för unga ledare (upp till 25 år) med inriktning positivt och engagerat ledarskap.
- Ett för "etablerade" ledare med inriktning kommunikation kring din förening. Både internt o
externt.
Vi avslutar därefter med ett gemensamt deltagande i Årsmötesförhandlingarna.
När:

Söndagen den 4 mars 2018

Var:

Jönköping, Scandic Elmia, Elmiavägen 8.

Program:

Se nedan.

Anmälan:

Anmäl dig här eller via mail till lena.larsson@smalandsidrotten.se. Vid e-postanmälan:
Uppge, namn, personnummer, förening, ev. specialkost och vilken föreläsning du vill delta på.
Om du deltar endast på årsmötet uppge det i så fall i anmälan.
Sista anmälningsdag är 15/2. Respektera anmälningstiden!

Kallelse:

Personlig kallelse med deltagarlista och handlingar skickas ut innan årsmötet till den
mailadress som uppgivits i anmälan.

Frågor:

För mer information kontakta Christin Berglund, tel. 070-213 51 92

Välkomna!

Arr nr:1092925/733:001

Program:
kl. 12. 00

Drop in lunch

Kl. 13.00

Föreläsningar

1.

Unga Ledare: Elisabeth Karlsson - positivt ledarskap.
Elizabeth är en väldigt uppskattad föreläsare/utbildare med stor erfarenhet från
simidrotten. Hon har bland annat varit ansvarig för instruktörerna i Helsingborgs
Simsällskap och kommer nu att leda Östsvenska Simförbundets Unga Ledare mot
att även fortsättningsvis vara positiva och entusiastiska i sitt ledarskap.

2.

Föreningsledare: Marie-Louise Elebring - kommunikation i föreningar.
• Riktlinjer och strategier för föreningars interna och externa kommunikation
Vilken kanal är huvudkanalen?
I vilken kanal kommunicerar man vad?
Vad vill ni få ut för information?
• Vad är vårt "signum" (föreningens) och hur kommunicerar vi det?
• Intern och extern information.

Samt genomgång av ÖSSF´s strategiska plan.
kl. 15.30

Fika

kl. 16.00

Östsvenska Simförbundets Årsmöte

