
• Grundutbildning för tränare
24 januari–15 mars (kombinerad digital/fysisk utb.)
För alla tränare, oavsett vilken idrott eller om du tränar 
barn, ungdomar eller vuxna. 

• LOK-stödsverkstad
15 februari 2023 18:30–20:00
Här kan ni få hjälp att enklare närvarorapportera
vårens aktiviteter inför LOK-stödsansökan. 

• Grundutbildning för föreningsledare
20 februari–21 mars (kombinerad digital/fysisk utb.)
En bra bas för ditt fortsatta arbete som förenings-
ledare/organisationsledare. 

• IdrottOnline Administration
16 mars 2023 18.30–20.30
Öka din kunskap om hur du smart kan administrera 
föreningens verksamhet via IdrottOnline.

• Grundutbildning för föreningsledare
27 mars–25 april (kombinerad digital/fysisk utb.)
En bra bas för ditt fortsatta arbete som förenings-
ledare/organisationsledare.

• Grundutbildning för tränare 
28 mars–28 maj (kombinerad digital/fysisk utb.)
För alla tränare, oavsett vilken idrott eller om du tränar 
barn, ungdomar eller vuxna.

• IdrottOnline Administration
2 maj 2023 18.30–20.30
Öka din kunskap om hur du smart kan administrera 
föreningens verksamhet via IdrottOnline. 

• IdrottOnline utbildningsmodulverkstad
25 maj 2023 18.30–20.00
Digital workshop där du lär dig hur du rapporterar 
utbildningstillfällen på det smidigaste sättet. 

Alla anmälningslänkar och mer info hittar du i vår 
webbkalender på rfsisu.se/gavleborg.
Kurserna genomförs digitalt om ej annat anges.

Stöd i återstartsarbetet!
Behöver ni hjälp att rekrytera och behålla 
medlemmar eller stärka organisationen på 
olika sätt efter pandemin? Kontakta din 
idrottskonsulent för att diskutera just era 
behov och få stöd och hjälp i arbetet. 

www.rfsisu.se/gavleborg

Jan 2023. Med reservation för ev. ändringar.

RF-SISU Gävleborg 
Kursutbud vår 2023

Mer utbildning på vår webb!
Där hittar du hela vårt utbud av erbjudanden för 
föreningar och förbund inom områden som t.ex:

• Ledarskap och trygga idrottsmiljöer
• Evenemang och värdskap
• Kost och näringslära

Vi formar även utbildningsinsatser utifrån era behov. 
Ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter så får 
ni stöd och kan planera utbildningsinsatser tillsammans.

TIPS! Ska din förening lämna inkomstdeklaration, 
kontrolluppgift eller registreras som arbetsgivare? Delta 
i något av Skatteverkets populära webbinarier där du får 
tydlig info och möjlighet att ställa frågor.

ANMÄLNINGSLÄNKAR och mer info om kurser och 
föreläsningar hittar du via vår webbkalender på:

http://www.rfsisu.se/gavleborg
www.rfsisu.se/gavleborg
http://www.anpdm.com/public/form-popup.aspx?Id=43435F4B7047475F4B71&accountID=424B5C467247435F4771
https://www.instagram.com/rfsisu.gavleborg/
https://www.facebook.com/gavleborgidrott
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