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Sportens hus 02.04.2020 

Enbart som epostutskick 

Bästa medlemsförening i SFI! 
Vidaresänder här en hälsning från FSIs idrottschef Arto Sirviö. Skrolla nedåt till hälsningen med intressanta 
länkar. 
Passar på att samtidigt komma med en liten påminnelse och ställer även några frågor här  nedan. 
Jag skickade i mars ett medlemsbrev där jag bad föreningarna fylla i årsrapporten. Dessvärre är det bara ett 
fåtal som skickat in rapporten. På grund av rådande omständigheter förstår jag att föreningarna kämpar 
med utmaningarna föranledda av undantagstillståndet som råder för att bekämpa spridningen av 
coronaviruset. Vi är dock mycket tacksamma ifall du (eller någon annan i föreningen) har tid att fylla i 
rapporten i alla fall.  
Nu efterlyser jag flera idéer på hur SFI skulle kunna stödja/inspirera våra medlemsföreningar i dessa tider.  
Svara gärna på detta mejl om din förening har något tips att komma med. 
Passar även på att fråga hur du tror att undantagstillståndet påverkar din förening ekonomiskt med ex. 
uteblivna evenemangsintäkter och motsvarande. Vilka åtgärder kommer detta att kräva och tror du att din 
förening kommer att klara bortfallen på egen hand eller inte. 
Kämpa på och håll er friska! 
Med idrottshälsning 
Björn ”Lillis” Almark, Svenska Finlands Idrottsförbund, Förbundssekreterare 
 

---------- Forwarded message --------- 
Från: Arto Sirviö <arto.sirvio@idrott.fi> 
Date: tors 2 apr. 2020 kl 09:03 
Subject: Föreningsnyheter från OK 1.4.2020 
To: <personalen@idrott.fi> 
Ni kan gärna skicka detta till era föreningar med mina hälsningar: 
tyvärr får vi inte all material på svenska, men här finns bra material och utbildningsmöjligheter via nätet. 
Tähtiseura och ”Valmennuslinja seuralle tai linjan päivitys – etäkoulutusklinikat”. 
 ”Valmennuslinja” 
https://www.olympiakomitea.fi/2020/03/30/valmennuslinja-seuralle-tai-linjan-paivitys-etakoulutusklinikat/ 
Tähtiseura 
https://www.youtube.com/watch?v=WgNMYLTAeks 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-

tukiklinikat/ 

Arto Sirviö 

FSI Idrottschef 
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