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Idrottens föreningslära
- en storsatsning på organisationsledare
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Offensivt styrelsearbete

En av de största utmaningarna, kanske den största,
som många idrottsföreningar står inför idag är att
förutsättningarna för det ideella engagemanget ser ganska mycket
annorlunda ut idag än det gjorde igår. I detta material lyfter vi fram
några saker som är viktigt för den offensiva styrelsen att förhålla
sig till. Vi tänker då särskilt på det uppdrag styrelsen har fått av
årsmötet och vad det kan innebära gällande balansen mellan att
förvalta och att utveckla. En annan utmaning är att skapa en kultur
som stimulerar fler att våga ta plats.

DIN IDROTTSBOKHANDEL PÅ NÄTET

www.idrottsbokhandeln.se

DIN IDROTTSBOKHANDEL PÅ NÄTET

SISU IDROTTSBÖCKER

DIN IDROTTSBOKHANDEL PÅ NÄTET

www.idrottsbokhandeln.se

SISU IDROTTSBÖCKER

www.idrottsbokhandeln.se

SISU IDROTTSBÖCKER

Författare: Malin Eggertz-Forsmark och Peter Olsen
ARTNR: 2123 Pris: 75:HÄFTE

Idrottens föreningslära
fortsättning – Boxen
Tydligt kopplat till den nya utbildningen ”Idrottens föreningslära fortsättning” finns fem häften smidigt förpackade i en box. Du kan
köpa boxen utan att gå utbildningen och häftena kan köpas var
för sig.
ARTNR: 2126 Pris: 250:HÄFTE

1

Allt kommunicerar – om konsten att
nå rätt målgrupp med rätt budskap

”Allt kommunicerar” handlar om vad du och föreningen
behöver tänka på, vara medvetna om och göra när ni vill kommunicera
och marknadsföra er verksamhet och ert varumärke, såväl internt som
externt. Allt vi gör kommunicerar på något sätt med omgivningen. Varje
förening som aktivt vill jobba med sin kommunikation behöver därför
jobba med sitt varumärke och därmed sin identitet, profil och image.
Författare: Peter Olsen ARTNR: 2121 Pris: 75:HÄFTE

2

Förening i rörelse
– guide för utveckling

Detta häfte kretsar kring det som inledningsvis utgör
fröet och så småningom kärnan i alla föreningar, förbund, klubbar,
sällskap eller organisationer. Alla organisationer har en sak
gemensam; ska de fortleva eller överleva måste de jobba med sitt
”frö” och sin ”kärna”, alltså ständigt ställa de utmanande frågorna:
•
•
•

Varför och för vem finns vi till?
Vad är det som berättigar vår existens?
Vad vill vi vara?

Organisations- eller föreningsutveckling sker genom att man
bearbetar begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund,
mål och vision, strategier och handlingsplaner, vilka alla tas upp och
förklaras i detta häfte.
Författare: Lars Hogedal ARTNR: 2122 Pris: 75:-

Beställning
www.idrottsbokhandeln.se
E-post: info@idrottsbokhandeln.se
Tel: 040-660 66 67
Frakt tillkommer.
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Praktisk föreningsekonomi

En del lyser upp när man talar om ekonomi. Andra får en
bekymrad rynka i pannan och tycker det blir jobbigt. För
en del handlar ekonomi bara om siffror. För andra är det grunden
i all verksamhet. Det finns många åsikter om ekonomi. En sak är
dock klar: oavsett verksamhet berörs vi av ekonomi. Det gäller i
privatlivet, i arbetet och i allt högre grad också idrottslivet.
I ”Praktisk föreningsekonomi” behandlar vi ekonomi ur ett
övergripande och mer konkret och vardagligt perspektiv. Vi tar
upp sådant som alla i föreningen behöver känna till och fundera
kring. Häftet handlar mer om att skaffa resurser än att bokföra och
redovisa dem.
Författare: Magnus Forslund
ARTNR: 2124 Pris: 75:HÄFTE
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Vår förening
– om demokrati- och föreningskunskap

Svenskt föreningsliv är unikt i världen och står sig
stark i samhället. Men i en alltmer kommersialiserad värld
utsätts den också för påverkan. För att verksamheten i en
demokratisk förening ska kunna leva och växa krävs att helst alla
medlemmar har grundläggande föreningskunskaper, men framför
allt måste de som har fått förtroendet att sköta föreningen, det
vill säga föreningsstyrelsen, klara av att göra det. I detta häfte
fördjupar vi oss i begrepp och områden som samverkansformer,
medlemsavtalet, demokratiska principer, styrelsens roll och ansvar,
årsmötet med mera.
Författare: Christer Pallin
ARTNR: 2125 Pris: 75:-

Läs mer om utbildningen
på andra sidan >>

Idrottens föreningslära
- en storsatsning på organisationsledare
Utbildning i tre steg
Idrottens föreningslära är
samlingsnamnet på allt som har
att göra med föreningskunskap,
föreningsjuridik, föreningsrätt,
förenings-, organisations- och
verksamhetsutveckling.
Idrottens föreningslära berör och
omfattar i lika hög grad förbund. Allt
handlar i grunden om den ideella
föreningen och dess utveckling i
nutid och framtid.
Idrottens föreningslära är en utbildning i tre steg och erbjuds föreningar
och förbund över hela landet.

1

Grunden - ett introduktions- och inspirationspaket som
innehåller det mest elementära vad gäller föreningskunskap
och föreningsutveckling. Material som ingår i Grunden är
bland annat ”Föreningsguiden” och ”Målstegen”. Du hittar
dem på www.idrottsbokhandeln.se

2

>> Fortsättning - ett lite mer omfattande utbildningspaket med fokus på fem områden: föreningsjuridik,
organisations- och verksamhetsutveckling, styrelseutveckling, ekonomi, varumärke och kommunikation inklusive
IdrottOnline. Vänd på bladet för att läsa mer om materialen.

3

Fördjupning - tematräffar i olika aktuella ämnen, som
till exempel årsmötet, valberedningsarbete, bokföring,
skatter och avgifter, ordföranderollen, att driva en ideell
förening på kommersiella villkor.

Läs mer om Idrottens föreningslära på www.sisuidrottsutbildarna.se.
Klicka in på Vi arbetar med så hittar du Idrottens föreningslära i menyn till vänster.

Peter Olsen, SISU Idrottsutbildarna,
är projektledare för Idrottens föreningslära:
Den som inte vill bli bättre, slutar snart att vara
bra, säger Peter Olsen. Av bland annat det skälet
finns nu Idrottens föreningslära - fortsättning.
Syftet är ytterst att skapa förutsättningar för
ännu bättre verksamhet i alla idrottsföreningar.
Utbildningen och materialet till Idrottens föreningslära - fortsättning
ger din förening dessa förutsättningar och riktar sig i första hand till
hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen.
Utbildningen kan genomföras på flera olika sätt, till exempel
som en kurs anordnad av ditt SISU-distrikt där du möter andra
föreningar och får utbyta erfarenheter, eller som en lärgrupp där ni i
föreningen får möjlighet att fördjupa er i de frågor ni känner är mest angelägna.
Tag kontakt med ditt SISU-distrikt så får du hjälp och vägledning av någon
av de utbildningskonsulenter som är utbildade i Idrottens föreningslära.
Kontaktuppgifter till SISU-distrikten hittar du på
www.sisuidrottsutbildarna.se.

Läs mer om materialen
<< på andra sidan

www.idrottsbokhandeln.se
www.sisuidrottsutbildarna.se

