Föreningsutveckling- behov, erfarenheter, strategier

Föreningsutveckling- behov, erfarenheter, strategier
• Presentation av föreningsstöden
• Föreningspaketet ”ta tillbaka klubben”
• Diskussion om behov och strategier.

Återstartsstöd 2022
-

RF har beviljat speciella stöd för återstart 2022 utöver de stöd SF normalt får.

-

Vi räknar med Återstartstöd 3 som kommer under 2022 som ytterligare förstärker återstarten.

-

När vi har riktat stöden har vi tittat på dels det behov som behövs för att starta om efter pandemin och de
svar som givits i årsrapporten.

-

Vi har också tittat på behov vi sett för att på lång sikt skapa bra förutsättningar för svensk kanot att utvecklas.

-

Utifrån detta landat i fyra fokusområden

Fyra fokusområden för återstart!
-

Ledarutbildning
Rekrytering och ny/omstart
Regional och lokal utveckling
Föreningsutveckling

Återstarts och utvecklingsstöd IF 2022 inom ramen för SKF
Föreningsutveckling

Regional utveckling

Ledarutveckling

Rekryteringspaket

Nätverkspaket

Subventionerade
ledarutbildningar

Stärka och upprätthålla
nyrekrytering på föreningsnivå

•

Föreningspaket

Behovet är stort efter pandemin
att göra insatser för att stärka och
återta föreningens inre liv!

•

Fler unga tränare (17-25år)
•

Strategi för att långsiktigt få fler
unga aktiva att bli kvar i sporten
som ungdomstränare

•

Stärka relationer/samarbete
inom regionerna, främja lokala
tävlingar, aktiviteter och
mentorskap.

Övriga satsningar
Utveckling av
ungdomsverksamhet, behålla
fler i idrotten
Para
RF/SISU IFÄ Skolsamverkan
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Föreningsutveckling
Rekryteringspaket

Föreningspaket

Syfte att stärka & upprätthålla
nyrekrytering över hela landet!
•
•
•
•
•
•

Genomför rekryteringsåtgärder
Provapådagar
Friluftsdagar
Delta i skolsamverkansprojektet
Kör kanotskola/nybörjargrupp
Kör Paddlepower

•
•
•

Ledare ska ha gått Lekande kanot
Rapportera LOK-stöd
Rapportera Lärgruppstimmar hos
RF/SISU

•

För ny/omstartsföreningar är PP
och Lekande kanot helt gratis!

Bidrag: 4.000:-

Syfte att stärka föreningens
struktur och inre liv.
•
•
•
•
•
•
•

Med fördel ihop med RF/SISU
Indentifiera föreningens behov
Föreningsaktiveter
Fler gör mindre
Ledardag
Tillbaka till klubben aktiviteter
Skapa nya aktivitetsmöjligheter
eller sociala ytor på klubben

Bidrag: 5.000:-

Fler unga tränare (17-25år)

Syfte att få fler unga aktiva att bli
kvar i sporten som
ungdomstränare
•
•
•
•
•

Målgrupp aktiva 17-25år
Ha gått minst Lekande kanot
Bedriva ungdomsträning
under 2022
Köra Levande eller Ledande
kanot(eller motsvarande)med
start HT2022
Delta i mötesplats Unga
tränare 2023

Bidrag: 5.000:-

Subventioner utbildningar SKF 2022
Tränarutbildningar
•
•
•

Lekande kanot 500:Levande kanot 1500:Ledande kanot 1500:-

Havskajak / Canandensare
•
•
•
•

Ledare 1 1000:Ledare 2 1500:Ledare 3 1500:Säkerhet 750:-

Fors
•
•
•
•

Forsinstruktör 1 1000:Forsinstruktör 2 1500:Forsinstruktör 3 1500:Säkerhet 750:-

Bidragsberättigade är ledare för barn och unga 7-25år
som är aktiv i SKF-förening.

Föreningspaketet – ta tillbaka klubben!
• Stor frihet vad stödet kan användas till
• Syftet är att stärka klubbstrukturen och bygga
gemenskapen
• Kickoff / gemensam aktivitet
• Föreläsning
• Projektarbete, vilka behov finns
• RF-SISU projekt ”Fler gör mindre”
• Gör detta i samarbete med RF-SISU

Diskussion om behov och strategier.
• Vilka behov ser ni i er förening efter pandemin, nuläge och behov?
Vad skulle ni vilja/behöva göra för att ta tillbaka klubben?
• Egna erfarenheter och exempel på gjorda föreningsstärkande
insatser?

