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Vi är där när idrotten lär
Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper
Stockholms idrottsföreningar att utvecklas. Vi erbjuder utbildning som på olika sätt förbättrar
föreningarnas verksamhet.
Hur blir du världens bästa idrottsförälder?
Hur kan er styrelse bli mer effektiv?
Hur lindar du en idrottsskada på bästa sätt?
Fråga oss! Vi har både svaren och metoderna för att lära ut dem.
På SISU Idrottsutbildarna i Stockholm arbetar vi som inspiratörer och bollplank till er i föreningarna. Ta hjälp av oss för att kartlägga din förenings behov och utvecklingsområden. Det är era behov
som styr vår verksamhet. Ring eller maila till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett
besök med en av våra föreningsutvecklare. Kontaktuppgifter finns på baksidan.
som utbildningsresurs innebär att ni som förening får möjlighet att dra
nytta av vår kompetens och stora erfarenhet. Ett långsiktigt samarbete med SISU´s föreningsutvecklare, där ni har utbyte av idéer, tankar och erfarenheter, leder ofta till nya utvecklingsprojekt.
Att ha SISU Idrottsutbildarna

Föreningens interna utvecklingsarbete, dvs utbildningar och arrangemang, genererar i sin tur en
ekonomisk kompensation från SISU Idrottsutbildarna.

Våra fem verksamhetsformer
Inom SISU Idrottsutbildarna finns följande fem verksamhetsformer som föreningar har rätt att söka ekonomisk
kompensation för. Mer information angående våra verksamhetsformer, vänligen kontakta er föreningsutvecklare.

Lärgrupp

Utvecklingsarbete

Är en arbetsform som kännetecknas av att en mindre
grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig
något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan
också drivas på distans.

När föreningen vill utveckla sina styrdokument och
på så sätt stärka sin organisation kan ett process- och
utvecklingsarbete vara en god arbetsform. Då leder en
av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som
resulterar i en dokumentation och handlingsplan.

Kurs

Kultur

Har en kursledare som leder verksamheten utifrån en
tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning
och ett uttalat utbildningsmål.

Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans,
dramatisk framställning, filmvisning eller utställning
som framförs eller visas för publik.

Föreläsning
När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett
tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.

Utbildningsmodulen
- Föreningens eget verktyg för hantering av utbildning
Utbildningsmodulen, UTBM, är den del av
IdrottOnline som föreningen själv kan använda
för hantering av utbildning i samverkan med SISU
Idrottsutbildarna.
Idag hittar ni SISU´s alla utbildningar samt föreningens egna arrangemang som genomförs med SISU, dvs
lärgrupper, föreläsningar, kurser och kulturarbete, i
UTBM. Nu behöver ni inte längre ha koll på papper
för redovisning till SISU Idrottsutbildarna. Ni skapar
lärgrupper, för närvaro och intygar arrangemangets
äkthet direkt i UTBM.
För att använda UTBM bör föreningen använda
medlemsregistret i IdrottOnline samt ha viss kunskap om hur man hanterar roller och grupper. Rollen
”Utbildningsansvarig i föreningen” ger behörighet till
UTBM.
Kontakta er föreningsutvecklare för mer information.

24/1
Kassörutbildning

JANUAR

I

– Grundkurs

5/3
IdrottOnline Klubb

MARS

– Hemsida, grundkurs

Kraven på föreningens redovisning och förvaltning
har förändrats mycket under senaste åren. Vi kommer
att gå igenom aktuellt rättsläge vad gäller redovisning
med anledning av nya förslag från Skatteverket och
ny statlig utredning.
Utbildningen sker inom ramen för
Idrottens föreningslära, fördjupning del 1.
Innehåll:
• Aktuellt rättsläge
• Kassörens roll
• Bokföringens organisation
• Ansvar i styrelsen
• Lite tips och råd i arbetet

Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline
Klubb.
Innehåll:
• Genomgång av redigerarläget och verktygslådan.
• Skapa, spara och publicera information.
• Hantera bilder i Image Vault.
Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr

10-11/3
Plattformen

Föreläsare: Sven Knutsson
Pris: 400 kr

FEBRUA
RI
2/2
Nya redovisningsregler
– Frukostmöte

Bokföringsnämnden har nya regler för bokföring i
föreningar vars omsättning understiger tre miljoner
kronor. Det innebär att alla föreningar skall ha en
standardiserad uppställning av resultat- och balansräkning. Vi går igenom detta regelverk och Idrottens
BAS-kontoplan 2.0 som uppdaterats med anledning
av det allmänna rådet.

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning.
Utbildningen kommer att belysa din roll som ledare
för barn och ungdomar. Kursen genomförs utan
grenspecifika inslag. Du kommer också få möjligheter att knyta kontakter med ledare från andra idrotter.
I kursen ingår såväl teoretiska som praktiska pass.
Ingen förkunskap krävs.
Innehåll:
• Barn och ungdomars utveckling
• Ledarskap
• Barnet och ungdomen i centrum
• Pedagogiken i praktiken
Föreläsare:
Rauno Juustovaara, Anja Näslund, Linda Ekstrand,
Henrik Lannér, Lenita Lannér
Pris: 1 500 kr

Föreläsare: Sven Knutsson
Pris: 400 kr

13/3
Kassörutbildning
– Fortsättning

Vi går igenom regelverket för föreningens redovisning från gällande lagstiftning. Vi kommer också med
tips och råd om hur ekonomirutinerna ser ut för att det
skall vara bra för föreningen.
Utbildningen sker inom ramen för
Idrottens föreningslära, fördjupning del 2.
Innehåll:
• Frågor kring ekonomiska planer (budget),
uppföljningar, presentationer till styrelsen.
• Hur använder vi Idrottens BAS-kontoplan.
• Skatteregler nu och framåt
Föreläsare: Sven Knutsson
Pris: 400 kr

13/3
IdrottOnline Klubb

– Administration, Fortsättning
Ger fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och medlemmar samt få förståelse för
hanteringen av LOK-stöd med närvarohantering
och utbildningsmodulen. Kursen är till för dig som
ska administrera och ha ett övergripande ansvar för
medlemsregistret.
Förkunskaper: Ha gått grundutbildningen eller
arbetat med medlemsregistret ett tag.
Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr

10/3

FaR Ledare
®

9/2
IdrottOnline Klubb

– Grundkurs

– Hemsida, grundkurs

Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline
Klubb.
Innehåll:
• Genomgång av redigerarläget och verktygslådan.
• Skapa, spara och publicera information.
• Hantera bilder i Image Vault.
Föreläsare: Tobias Wallerius

Utbildare:
Ingbritt Ekman, Lena Björklund Norrman

Pris: 500 kr

Pris:
650 kr (RF- ansluten förening),
950 kr (annan ideell f örening, kommuner
och landsting)
1 950 kr (övriga)

14/2
IdrottOnline Klubb

– Administration, Grundkurs
Grundutbildningen för de administrativa verktyget i
IdrottOnline Klubb.
Innehåll:
• Medlemsregistrets uppbyggnad och struktur.
• Lägga till nya medlemmar samt söka upp medlemmar.
• Ta ut adress- och e-postlista
Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr

Vill du leda en grupp människor till ett friskare liv
och arbeta för ett aktivt samhälle i rörelse? Vill du bli
diplomerad FaR®-ledare? Här är kursen för dig!
Kursen förbereder dig på att ta emot deltagare som
ordinerats fysisk aktivitet. Du får ökad kännedom
om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och
välbefinnande samt förståelse för vad FaR® och FYSS
är. Även rollen som FaR®-aktör och FaR®-ledare
belyses.

16-17/3 + 20-21/4
Framgångsrikt Ledarskap
Kursen vänder sig till alla ledare som är intresserade
av förändringsarbete, kommunikation och coaching.
Målet är att skapa framgångsrika ledare inom idrott
och fysisk aktivitet. Teori varvas med praktik och
ämnen som behandlas är bland andra förändringsprocesser, kommunikationssätt, självförtroende och
samtalsmetodik. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, reflekterande team och
upplevelsebaserade övningar.
Föreläsare:
Lena Björklund Norrman, Christina Alenäs,
Magnus Kilger, Andrea Hjelmåker
Pris:
2 500 kr (för RF ansluten förening)
2 900 kr (annan ideell f örening, kommuner
och landsting)
3 700 kr (företag)

22/3
IdrottOnline Klubb

– Administration, Grundkurs
Grundutbildningen för de administrativa verktyget i
IdrottOnline Klubb.
Innehåll:
• Medlemsregistrets uppbyggnad och struktur.
• Lägga till nya, samt söka upp, medlemmar
• Ta ut adress- och e-postlista
Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr

Anmäl dig direkt på: www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

27/3
Temakväll i föreningskunskap

26/4
Ny i styrelsen

10/5
Excel grund

Temakvällen består av tre parallella
seminarier, samtliga inom spåret föreningskunskap. Ta chansen att delta med
tre personer från föreningen, då kan ni
inhämta kunskap från samtliga seminarier. Dessutom
blir kunskapsöverföringen då enklare hemma i föreningen. Underlag för seminarierna finns inom ramen
för materialet Idrottens föreningslära, fortsättningen.

Innehåll:
• Stadgar
• Verksamhetsidé
• Organisation
• Föreningsdemokrati
• Föreningens ekonomi
• Styrelsens ansvar

Nu kan du vässa dina kunskaper i Excel för ett effektivare arbete. Efter genomförd utbildning har du fått
nya kunskaper i Excel och kan arbeta med programmet på ett mer effektivt och tidssparande sätt.

Föreläsare: Kristoffer Berg

Pris: 400 kr

Idrottens föreningslära, fortsättning

Idrottens föreningslära, grund

– Förmiddag

Innehåll:
• Formler och funktioner
• Relativa och absoluta referenser
• 3d-referenser
• Cellformatering och grafiska indikatorer
• Diagram
• Listor och anpassade listor

Föreläsare: Kim Rehnfeldt

Pris: 450 kr

17/4
Bokföring

Vi går igenom debet- kredit, olika rapporter som
balans- och resultatrapporter och de nya redovisningsregler (K1) som numera gäller för alla föreningar
med omsättning under 3 miljoner. Kursen genomförs
i VISMA SPCS Förening och arbetar med Idrottens
BAS-kontoplan.
Föreläsare: Sven Knutsson
Pris: 400 kr

19/4
IdrottOnline Klubb
– Hemsida, grundkurs

Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline
Klubb.
Innehåll:
• Genomgång av redigerarläget och verktygslådan.
• Skapa, spara och publicera information.
• Hantera bilder i Image Vault.
Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr

21-22/4
Grundtränarutbildning, GTU
Utveckla dig i tränarskap och träningslära och
byt erfarenheter med tränare inom andra idrotter. Grundtränarutbildningen är en fortsättning
på Plattformen och ska tillgodose en fördjupning
inom respektive ämnesområde, som också ger
tillräcklig kompetens för att kunna söka sig till
vidareutbildningar.
Föreläsare: Rauno Juustovaara, Lenita Lannér
Pris: 1500 kr

24/4
IdrottOnline Klubb

– Administration, Grundkurs
Grundutbildningen för de administrativa verktyget i
IdrottOnline Klubb.
Innehåll:
• Medlemsregistrets uppbyggnad och struktur.
• Lägga till nya, samt söka upp, medlemmar
• Ta ut adress- och e-postlista

Föreläsare: Agneta Rebo

APRIL

Pris: 500 kr

10/5
Excel fortsättning
– Eftermiddag

Utbildningen ger dig djupare kunskaper i Excel.

3/5
FaR®Ledare

MAJ

– Grundkurs
Vill du leda en grupp människor till ett friskare liv
och arbeta för ett aktivt samhälle i rörelse? Vill du bli
diplomerad FaR®-ledare? Här är kursen för dig!
Kursen förbereder dig på att ta emot deltagare som
ordinerats fysisk aktivitet. Du får ökad kännedom
om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och
välbefinnande samt förståelse för vad FaR® och FYSS
är. Även rollen som FaR®-aktör och FaR®-ledare
belyses.

• OM - funktioner
• Databasfunktioner
• Räkna med tid och datum
• Värdeförändrande funktioner
• Textfunktioner
• Pivot-tabeller
• Mer om diagram
Förkunskaper: Ha gått någon form av grundutbildning i Excel eller arbetat med programmet ett tag.
Föreläsare: Agneta Rebo
Pris: 500kr

Utbildare:
Ingbritt Ekman, Lena Björklund Norrman
Pris:
650 kr (RF- ansluten förening)
950 kr (annan ideell f örening, kommuner
och landsting)
1 950 kr (övriga)

8/5
Första hjälpen
Kom och delta på utbildningen och få konkreta tips
om hur du ska reagera och vad du ska göra när olyckan är framme. Du får träna på att bli säkrare i dina
handlag vid t ex andningsbesvär, blödning, chock
och /eller någon annan akut situation.
Kursen är ett samarbete med
Stockholms Ishockeyförbund men
är naturligtvis öppen för alla.
Föreläsare: Erika Roswald
Pris: 500 kr

12-13/5
Plattformen
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning.
Utbildningen kommer att belysa din roll som ledare
för barn och ungdomar. Kursen genomförs utan
grenspecifika inslag. Du kommer också få möjligheter
att knyta kontakter med ledare från andra idrotter.
I kursen ingår såväl teoretiska som praktiska pass.
Ingen förkunskap krävs.
Innehåll:
• Barn och ungdomars utveckling
• Ledarskap
• Barnet och ungdomen i centrum
• Pedagogiken i praktiken
Föreläsare: Rauno Juustovaara, Anja Näslund,
Linda Ekstrand, Henrik Lannér, Lenita Lannér
Pris: 1 500 kr

Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr

Anmäl dig direkt på: www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

KONTAKTA DIN FÖRENINGSUTVECKLARE om du
vill boka ett föreningsbesök, utveckla ert samarbetet
eller diskutera utbildning- och utvecklingsfrågor.
Thomas Björkman
Föreningsutvecklare/administratör
Kontaktperson för föreningar inom
fotboll (Söderort).
thomas.bjorkman@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 46 24, 076-765 15 54
Nils Carnby
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom bågskytte,
baseball - softball, danssport, golf, motorcykel,
segling, skidor, skidskytte, sportdykning och
vattenskidor.
nils.carnby@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 88, 070-750 99 97
Stina Gällroos
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom ridsport,
gymnastik och konståkning.
stina.gallroos@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 46 48, 070-176 07 81
Michael Hansson Löfqvist
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom ishockey.
michael.hansson@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 30, 073-980 58 96
Marie Hedlund
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom budo och
kampsport, dart, dövidrott, friidrott, Korpen,
orientering, ridsport, rugby och volleyboll.
marie.hedlund@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 46 21, 070-264 21 56
Marino Miskulin
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom amerikansk
fotboll, boxning, brottning, fotboll (Norrort),
judo, styrkelyft, taekwondo, tyngdlyftning och varpa.
marino.miskulin@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 42, 070-320 45 22
Håkan Nilsson
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom bandy,
basket och handboll.
hakan.nilsson@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 46 02, 073-566 18 36
Bengt Svensson
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom bowling,
curling, karate, pistolskytte, simning, skolidrott, skyttesport och tennis.
bengt.svensson@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 70, 072-236 40 70

Tobias Wallerius
Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom akademisk
idrott, badminton, bangolf, biljard, bilsport, bordtennis, boule, casting, cykel, draghund, flygsport,
fäktning, handikappidrott, kanot, landhockey,
rodd, skridsko, squash och triathlon.
tobias.wallerius@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 46 17, 070-342 82 24
ÖVRIGA VERKSAMHETSANSVARIGA
Eva Arfwedson
Utbildningschef
eva.arfwedson@stockholmsidrotten.se
Tel 08-627 40 20, 070-207 81 18

Ingbritt Ekman
Kommun- och FaR®ansvarig
ingbritt.ekman@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 46 01, 070-625 48 36

Gunilla Lindström
Uppdragsansvarig/Processledare
gunilla.lindstrom@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 87, 070-555 99 99

Sandra Ohlson
Kursansvarig/Föreningsutvecklare
Kontaktperson för föreningar inom innebandy.
sandra.ohlson@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 90, 070-343 02 45
Katrin Söderberg
Marknadsansvarig
katrin.soderberg@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 94, 070-268 13 27

Carina Sjölander
Verksamhetssekreterare
carina.sjolander@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 95, 070-335 65 44

Leif Tormér
Ekonomiansvarig
leif.tormer@stockholmsidrotten.se
Tel: 08-627 40 75, 070-269 48 95

SISU Idrottsutbildarna Stockholm,
Stockholmsidrottens Hus,
Smidesvägen 5, 171 41 Solna
Tel: 627 40 00, Fax: 98 78 58,
E-post: sisu@stockholmsidrotten.se,
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

