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Bästa medlemsförening! 
 
Årets förbundsmöten 

 
SFI har slagit fast tidpunkterna för årets förbundsmöten. Kallelse skickas senast fem veckor före 
mötet, arbetsordning senast två veckor före mötet.  
 
Notera att ett stadgeändringsärende finns med på arbetsordningen för vårmötet. 
Vårmöte  07.04.2021 kl. 18.00 elektroniskt och i Sportens hus,  
        Sockenbacka, Helsingfors 
Notera att ett eventuellt framtidsseminarium ordnas i samband med höstmötet i Kuortane. 
Höstmöte  23.10.2021 kl. 14.00 Kuortane Idrottsinstitut, Kuortane 
 
Påminnelse om Årsrapporten  
 

Formuläret för att lämna in medlemsföreningarnas årsrapport är nu färdigt och finns att fylla i på  
nätet. Har du inte alla uppgifter tillhanda vid ifyllandet kan du välja alternativet att ladda ned 
blanketten i ett excelformulär som du kan komplettera efter hand. Vi påminner om att då en 
korrekt årsrapport har lämnats in och medlemsavgiften är betald, är föreningen berättigad till 
samtliga tjänster och den service förbundet erbjuder.  
 
Stopptid för inlämnande av rapporten är 31.3.2021.  
 
Rapporten och adressuppgifterna skall också lämnas in ifall föreningen inte har någon aktivitet. 
Om din förening inte har någon verksamhet i SFI- grenarna (cykling, friidrott, kraftidrott eller 
simning)  för tillfället bör du välja en av de fyra grenarna i alla fall, andra alternativ finns inte. Välj 
då gärna den gren som faller närmast eller funnits med i föreningens verksamhet tidigare. Har 
föreningen flera grenar bör samtliga väljas på formulärets första sida.  
 
Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken: ÅRSRAPPORT 
 
SFI sätter fokus på jämställdhet och likabehandling 
 

Under år 2020 har SFI:s arbetsgrupp för implementering av planen för jämställdhet och 
likabehandling jobbat fram riktlinjerna för att upprätthålla en inkluderande och attraktiv 
idrottsverksamhet.  
SFI har som mål att framledes hjälpa sina medlemsföreningar att tillhandahålla verktyg och färdiga 
modeller för tillämpningen av den egna jämställdhetsplanen i verksamheten och med att uppgöra 
handlingsplaner för att förebygga osakligt beteende. 
 

https://www.lyyti.fi/reg/arsrapport-2021
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Ta nu chansen att utveckla din förening genom att kartlägga ert arbete med jämställdhet. Bland 
alla som svarar jakande på fråga nr. 9 i rapportblanketten jämställdhet och likabehandling och 
beskriver hur långt arbetet framskridit lottar vi ut ett överraskningspris. 
 
Har ni ännu inte kommit igång med att arbeta för jämställdhet och likabehandling i er förening är 
det hög tid att ta itu med detta. SFI hjälper med utbildning och konkreta hjälpmedel med 
målsättning att bidra till handlingar för att uppnå SFI:s jämställdhetsmål 2021-2022. Det 
övergripande målet att alla, oavsett kön, etnicitet, religion, bakgrund eller sexuell läggning  ska ha 
möjlighet att i SFI idrotta på jämlika villkor. 
 
Vi kommer att samarbeta med Saara Norrgrann och Tarja Krum och erbjuder föreningsfältet korta 
lunchwebbinarier, där utbildningsmaterialet består av material som framställts av projektgruppen 
(https://sammalinje.fi/guider-och-handbocker/).  Lunchwebbinariets längd är ca 45  minuter och 
de första ordnas redan i april.  
 
Även kvällstid kommer vi att kunna arrangera kortare seminarier. Trakasserifri idrott utbildning 
erbjuder vi under hela året. Föreningar kan också beställa skräddarsydda träffar för att arbeta med 
utformningen av en jämlikhets- och jämställdhetsplan. Jämställdhetsgruppen träffas ca tre gånger 
och hjälper även till att göra en nulägesanalys över föreningen. Träffarna kan vid behov även 
arrangeras per distans  
 
Ifall du i din förening behöver hjälp i dessa frågor är det bara att kontakta oss: 
 
Förbundssekreterare bjorn.almark(at)idrott.fi, Sportchef petra.stenman(at)idrott.fi   
 
Med idrottshälsningar 
 
Björn ”Lillis” Almark 
Förbundssekreterare i SFI 
Sportens hus 
Gjuterivägen 10  
00380 Helsingfors 
Tfn +358 40 566 9181 
E-post: lillis@idrott.fi 
 

https://sammalinje.fi/guider-och-handbocker/

