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Sportens hus 22.12.2021 

Bästa medlemsföreningar, förtroendevalda och hedersmedlemmar i SFI! 

 

Det är dags för årets sjätte och sista medlemsföreningsinfo för i år.  

Vi får bara hoppas på att det nästa år skall vara möjligt att förverkliga den planerade verksamhetsplanen 

och inte, som innevarande år vara tvungna att inhibera planerad verksamhet på grund av pandemin. 

Vi hoppas också våra medlemsföreningar småningom skall kunna återuppta verksamheten i full skala och 

inte behöva dras med begränsningar såsom varit fallet de senaste åren. 

SFI kommer att fira sitt 110:e år i arbetets tecken men lördagen den 23 april arrangeras vårmöte och ett 

framtidsseminarium på Varala idrottsinstitut i Tammerfors. Dagen avrundas med en galamiddag. Närmare 

information om hur man anmäler sig kommer att finnas på hemsidan i början på nästa år. Vi hoppas det 

skall gå att förverkliga detta evenemang på ett tryggt sätt och med iakttagelse av eventuellt gällande 

restriktioner. I skrivande stund ser det onekligen inte så bra ut med den ökade smittspridningen av den 

senaste varianten Omikron men förhoppningsvis har läget blivit betydligt bättre i vår.   

Visste du att 

 Olympiska kommitténs nätutbildning ”Ansvarsfull tränare” (Vastuullinen valmentaja) finns nu att 

tillgå även på svenska. På webbkursen för ansvarsfulla tränare får du bekanta dig 

med ansvarsfull och bra träning och lära dig hur du främjar en fysiskt, mentalt och socialt säker 

verksamhetsmiljö. Genom att genomföra kursen visar du att du förbinder dig 

till ansvarsfull träning. Denna kurs är avsedd för alla ledare och tränare som är verksamma inom 

idrott och motion. Kursen tar ca 1–1,5 h att gå igenom. Webbkursen kostar 10 €. 

 När föreningarna ansöker om föreningsstöd  (15.1.-31.3.2022) från FSI bör en jämställdhets- och 

likabehandlingsplan bifogas ansökan. Det ordnas två utbildningstillfällen (26.1.2022 och 22.2.2022 

kl. 19-20) med temat “kom igång med idrottsföreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan”. 

Workshoparna arrangeras via Zoom och är interaktiva. Kontakta FSIs hållbarhetschef Tarja Krum 

om du blev intresserad. 

 På SFI:s höstmöte 27.11.2021 valdes i stöd av de nya stadgarna förbundsstyrelsen i sin helhet och 

fick följande sammansättning, suppleanterna i nom parentes: Förbundsordförande Stefan 

Mutanen, I viceordförande Inger Nabb (Pia Björkqvist), II viceordförande Mikael Stjärnfelt (Claes 

Hellström), Juha Aintila (Mathias Hannus), Conny Karlsson (Sara Åman), Johan Kidron (Stefan 

Westerholm) och Hely Kilpeläinen (Jussi Teijonsalo)  

 På höstmötet kallades Magnus Häggblom till förbundets 34:e hedersmedlem  

 

 

https://oppimisareena.fi/course/search.php?search=Ansvarsfull+tr%C3%A4nare
https://idrott.fi/foreningsstod/
https://idrott.fi/kontakta-oss/
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