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Bästa medlemsföreningar! 

Här kommer årets tredje medlemsbrev med aktuell information. 

Årets förbundsmöten 

Vårmötet hölls på distans den sjunde april med 18 deltagare. Förbundsstyrelsen och övriga 
redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet och stadgeändringarna godkändes enhälligt på mötet. 
Vårmöteshandlingarna finns till påseende på förbundets hemsida. 

Sannolikt kommer förbundets framtidsseminarium att ordnas vid ett skilt tillfälle och inte i i samband med 
höstmötet i Kuortane som det var tänkt. Vi återkommer på sensommaren med mera information om 
upplägg och innehåll. Höstmötet hålls planenligt lördag 23.10.2021 vid Kuortane Idrottsinstitut. 

 
Påminnelse om Årsrapporten  
Vi hoppas att de medlemsföreningar som ännu inte fyllt i formuläret för medlemsföreningarnas årsrapport 
skulle göra det så fort som möjligt. Formuläret kan fyllas i ännu inom april månad. 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. Stopptiden för inlämnande av rapporten har förlängts till 30.4.2021.  
 
Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken: ÅRSRAPPORT 
 

SFI sätter fokus på jämställdhet och likabehandling 

Är din förening ” Up to date ” ? 

Svenska Finlands Idrottsförbund har gått in för att medvetet arbeta för att öka jämställdhet och 
likabehandling inom förbundet och dess medlemsföreningar. Dessa riktlinjer är uppgjorda för att 
upprätthålla en inkluderande och attraktiv idrottsverksamhet. 
 
KOM MED OCH FÅ VERKTYG och MATERIAL för att bygga en ännu tryggare FÖRENINGSKULTUR ! 
 
Utbildningen riktar sig till föreningens styrelser , förtroendevalda, tränare och ledare 
 
VARFÖR? 
Respekt inom idrott grundar sig på allas lika rätt att få vara med och bygger på värderingar som tar hänsyn 
till våra medspelare och motspelare. För att kunna skapa en respektfull miljö behöver en förening eller 
organisation arbeta utifrån gemensamma och överenskomna värderingar. Värdegrunden synliggör vad 
föreningen står för och förstärker föreningens varumärke 
 
 

https://www.lyyti.fi/reg/arsrapport-2021
https://sfi.idrott.fi/foreningsutbildning-inom-jamstalldhet-och-likabehandling/
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KOM MED OCH FÅ SVAR PÅ FRÅGORNA: 

 VEM GÄLLER RESPEKT INOM IDROTT? 
 VAD BETYDER DET KONKRET? 
 VAD INNEBÄR RESPEKT I MÖTET MED ANDRA? 
 NÄR OCH VAR GÄLLER RESPEKT INOM IDROTT? 

Respekt inom idrotten gör idrotten attraktiv och livskraftig. Det är en del av idrottens hållbara utveckling.   
“Målet är att skapa en idrottsrörelse där alla kan nå sin fulla potential - en idrott för alla” 

TEMAN 

OBS! Redan i morgon: 
15 april 2021 kl. 12.15-12.45 Hur förverkliga jämställdhet och likabehandling på idrottsevenemang 
Ingen anmälan behövs; klicka på länken till lunchwebbinariet HÄR och kom med! 

Utbildningen fortsätter sedan 20.4 och 12.5.2021 för tränare och föreningsaktiva 

20 april 2021 kl. 18.00-19.15 Jämställdhet och likabehandling och inkluderande kommunikation 
Anmälan senast 18.4 via denna LÄNK 

12 maj 2021 kl. 18.00-19.15 Trakasserifri idrott och respekt inom idrott 
Anmälan senast 10.5. via denna LÄNK 
 
Dela gärna infon vidare i DIN förening! 

Enkät kring ätstörningar inom idrotten 

Finlands Svenska Idrott har tagit fram två enkäter riktade till tränare, vårdnadshavare och idrottare kring 
ätstörningar inom idrotten. Vi skulle vara tacksamma om du i din förening kunde skicka vidare enkäterna till 
de målgrupper som berörs av dem. Har du frågor som berör psykisk hälsa inom idrotten är du mer än 
välkommen att höra av er till vår projektledare Jonna Skrifvars. 
Stort tack på förhand! 

Bästa tränare och vårdnadshavare! 
Denna enkät är riktad till tränare och vårdnadshavare till idrottare i åldern 12-18. Enkäten besvaras 
anonymt och tar endast ett par minuter att genomföra. Svaren behandlas konfidentiellt. Informationen 
som samlas in genom enkäterna kommer att användas för att kartlägga nuläget och utarbeta väsentligt 
material till förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Svaren önskar vi få in senast 31.5.2021. 

Länken till enkäten hittar du HÄR. 
 

https://www.facebook.com/events/1139686889819311
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6_5p0pdsL8rbHEBzddZ6nHwwXcI8BaCU0aSDh0MnPGTIHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE6_5p0pdsL8rbHEBzddZ6nHwwXcI8BaCU0aSDh0MnPGTIHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc89VGPtOE-KM4eAIqYCOGcn2D-qhp81XcC1g3aAKGda2RJ-Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Bästa idrottare! 
Denna enkät riktar sig till idrottare i åldern 16-18 år. Enkäten besvaras anonymt och tar endast ett par 
minuter att genomföra. Svaren behandlas konfidentiellt. Informationen som insamlas genom enkäterna 
kommer att användas för att kartlägga nuläget och utarbeta väsentligt material till FSI:s projekt 
Förebyggande av ätstörningar inom idrotten. Svaren önskar vi få in senast 31.5.2021. 
 
Länken till enkäten hittar du HÄR. 

Om du har frågor angående ovan beskrivna enkäter eller projektet får du gärna kontakta projektledare 
Jonna Skrifvars via mail jonna.skrifvars@idrott.fi eller via telefon 0504322521. 

Finlands Svenska Idrott hjälper föreningar med jämställdhets- och likabehandlingsarbete 

Finlands Svenska Idrott erbjuder idrottsföreningar som vill arbeta med att bli en mer inkluderande aktör, 
stöd och handledning. Stödet innebär att skapa en arbetsgrupp för arbetet, fylla i en nulägesanalys och 
utgående från analysen skapa en handlingsplan enligt 3x3x3 -verktyget. Utgående från föreningens behov 
kan också utbildning och workshops inom teman så som jämställdhet, likabehandling, mångfald och 
inkludering  erbjudas. Kontakta FSIs jämställdhetsansvarig Tarja Krum (tarja.krum@idrott.fi) eller läs på 
hemsidan ”Förmåner”  för mer information. 

Utbildningar och workshops i teman som berör jämställdhet och likabehandling 

Finlands Svenska Idrott förverkligar målsättningarna genom att erbjuda föreningarna utbildningar och stöd. 
En allmän rekommendation till alla föreningar är att ha en utarbetad jämställdhets- och 
likabehandlingsplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras. Vi kan hjälpa till med att utforma denna 
plan, genom att sätta upp målsättningar och ge förslag på konkreta åtgärder. Vi hjälper även till med att 
kartlägga behovet inom verksamheten för att kunna erbjuda just det som er förening behöver. 
Föreläsningarna är kostnadsfria. Kontakta FSIs jämställdhetsansvarig Tarja Krum (tarja.krum@idrott.fi) eller 
läs på hemsidan ”Förmåner”   för mer information. 

 
Kommunalvalskampanj 

Olympiska kommittén har startat en kampanj under namnet #liikuntaehdokas för att uppmärksamma 
kommunalvalskandidaterna på viktiga idrottsfrågor och ber dem ta ställning för idrotten. Läs mera om 
kampanjen på FSI:s hemsida Den får gärna delas på sociala medier! 

Kampanjen är riktad till alla kandidater som känner att idrott är ett viktigt tema och som vill befrämja 
den i valarbetet och under den kommande valperioden. Det lönar sig alltså tipsa om kampanjen till alla 
kandidater som brinner för idrott! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSPvASVxoXZ20u61rhWEruQOJ84oL7W0FRez4qljlKeC_XJg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:jonna.skrifvars@idrott.fi
mailto:tarja.krum@idrott.fi
https://idrott.fi/foreningar/formaner/
mailto:tarja.krum@idrott.fi
https://idrott.fi/foreningar/formaner/
https://idrott.fi/ok-kommunalval/

