
Nyhetsbrev i februari 2023

Hej!

Här är senaste informationen från Svenska Finlands Sportskytteförbund. Du får gärna vidarebefordra
detta infobrev till föreningsaktiva, klubbkompisar, föreningsmedlemmar eller andra personer som kan ha
nytta av informationen.

SFS mästerskap

SFS mästerskapstävling i Luftvapen på gevär och pistol 11.3.2023. Tävlingsinbjudan.

SFS mästerskapstävling i 10 m rörligt mål 4.3.2023. Tävlingsinbjudan.

SFS mästerskapstävling på luftolympiapistol 25.3.2023. Tävlingsinbjudan.

SFSM arrangörer 2023

Tävlingskalendern 2023

Tävlingsarrangörerna är valda för 2023. Börja planera datum för sommarens tävlingar, vi önskar ha in
datum för tävlingarna senast 31.3., så vi har mästerskaps kalendern färdig i god tid. Sänd era önskemål
om datum för era tävlingar till FSI kansli ahrenberg@idrott.fi.

Föreningsstöd 2023

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet
på svenska i Finland. År 2023 prioriterar vi ansökningar från föreningar som satsar på verksamhet för
äldre juniorer, på gränöverskridande, mångsidig och kvalitativ verksamhet eller för att inkludera fler.

Deadline för ansökan är 31.3.2023.

Ni hittar mera information på https://idrott.fi/foreningsstod/ vill ni ha ansökningslänken så är den
https://www.lyyti.fi/reg/foreningsstod2023

Från och med år 2022 har det varit ett kriterium för idrottsföreningar som ansöker om Finlands Svenska
Idrotts föreningsstöd att ha en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas
föreningsstöd.

SFS hjälper skytteföreningar med att påbörja en jämställdhets- och likabehandlingsplan för din förening.
Kontakta förbundssekreteraren per e-post: ahrenberg@idrott eller tel. 040522014.
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Påminnelse Kom ihåg! Årsrapporten över verksamhet 2023

Finlands Svenska Idrott och dess medlemsförbund erhåller statsbidrag som idrottsfrämjande
organisationer. SFS är därmed skyldig att redovisa statistik över verksamhet.

Årsrapporten över förverkligad verksamhet samt medlemsstatistik är obligatorisk för respektive
medlemsförening. En korrekt inlämnad årsrapport jämte betald medlemsavgift berättigar till samtliga
tjänster och den service förbundet erbjuder. Ju tillförlitligare statistikuppgifter vi får från fältet, desto
bättre förutsättningar har vi i fortsättningen att få optimalt verksamhetsbidrag från staten och på så
sätt upprätthålla vår verksamhet.

Årsrapporten över verksamhet 2022 fylls i på nätet. Uppgifterna bör lämnas in senast den 30 april
2023. I samband med årsrapporten kan medlemsförening även ange förändringar i kontaktpersoner
med samma formulär. Uppgifterna fylls i genom att klicka på länken: ÅRSRAPPORT

Webbkurs om förebyggande av våld och trakasserier inom idrottsföreningar

I och med den nya brottslagen rekommenderar vi varmt aktörer på idrottsfältet att utföra Du är inte
ensam tjänstens webbkurs Förebyggande av våld och trakasserier inom idrottsföreningar. Kursen
vänder sig till tränare, anställda och frivilliga inom idrottsföreningar. Under kursen får du lära dig om att
förebygga och ta itu med våld mot barn inom idrottsföreningsvärlden. Kursen tar drygt en timme att
utföra och språkalternativ är svenska, finska och engelska. I slutet av kursen hittar du en länk som gör
det möjligt att ladda ned allt material och de instruktioner som refereras till under kursens gång. Du får
även ett intyg för godkänd kurs.  Efter utförd kurs vet du vad som behövs göras i föreningen på
beslustfattande nivå samt helt konkreta åtgärder under bl.a. träningar. Gå till nätutbildningen via denna
länk.

Föreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan- En 60 minuters workshop

Från och med år 2022 har det varit ett kriterium för idrottsföreningar som ansöker om Finlands Svenska
Idrotts föreningsstöd att ha en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas
föreningsstöd. Finlands Svenska Idrott erbjuder en 60 minuters webbinarium, som hjälp för att påbörja
en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Webbinariet arrangeras via Zoom var du kan ställa frågor.
Webbinariet är den 1.3.2023 kl.18-19. Anmäl med här. I samband med anmälan kan du ställa frågor
som du funderar på och skulle önska att diskuteras under tillfället.

Ny terminologi kring anpassad motion och paraidrott

Det finns en viss försiktighet i användningen av termer som berör anpassad motion och paraidrott. En
rädsla att  använda fel term, kränka någon eller att översätta termen fel från finska till svenska. Den nya
terminologin koncentrerar sig på det finska språket men där hittas också motsvarigheterna till
begreppen på både svenska och engelska. Ett respektfullt bemötande sker bl.a. genom ett respektfullt
språk. Bekanta dig med den nya terminologin via denna länk.
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Visa att du att du förbinder dig till ansvarsfull träning genom att genomföra
ansvarsfull tränare -webbutbildningen

På Olympiska kommitténs webbkurs 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. Utbildningen tar ca 1–1,5 h att gå igenom.
Webbutbildningen är gratis och finns på finska, svenska och engelska. Webbutbildningen hittas HÄR

Uppdatera din kunskap om antidoping med webbutbildningen “Rent spel är bäst”

Utbildningen är avsedd för idrottare, idrottares stödpersoner och övriga idrottsaktörer för att kontrollera
sina kunskaper om antidopingfrågor och för att lära sig mer om dessa frågor. Utbildningens innehåll
baseras på Världsantidopingkoden som trädde i kraft 1.1.2021. Att gå igenom utbildningen tar cirka 35
minuter. Efter godkänt resultat får man ett diplom som bevisar att man genomfört utbildningen.
Utbildningen kan även göras på mobila enheter.  Webbutbildningen hittas här

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via SFS kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till
övriga föreningar inom SFS? SFS kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm.
via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta kommunikationsansvariga om er förening
önskar informera skytte i övriga svenskfinland: ahrenberg@idrott.fi

Mvh

Catherine Ahrenberg
förbundssekreterare
Svenska Finlands Sportskytteförbund
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