Inbjudan till BROTTNINGSKONVENT
2010
Svenska Brottningsförbundet i samarbete med Västergötlands Brottningsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Västergötland inbjuder till rubricerat konvent.
Konventet syftar till att informera om hur man skapar förutsättningar för
bättre verksamhet i föreningarna. Utbildningskommittén och Sportkommittén kommer
att berätta om ett antal möjligheter till utveckling. Konventet ger också deltagarna
möjligheter att påverka Svensk Brottnings framtida satsningar.
Datum:

Lördagen den 17 april 2010.
Årsmöte den 18 april 2010.

Plats:

Billingehus, Skövde.

Värdar:

Kent Sjödin, Västergötlands Brottningsförbund
Elsy Skoglund, Svenska Brottningsförbundet

Kostnad:

Kostnad för konventet
900 kr/deltagare övernattning i dubbelrum (1300 kr enkelrum)
500 kr/deltagare, dagkonferens lördag
Begränsat antal platser, först till kvarn…
Årsmötet 18 april
För de som bara deltar på årsmötet söndagen den 18 april och vill ha
fika och lunch så kostar det 200 kr/person.
Faktureras klubben/förbundet.

Anmälan:

Sista anmälningsdatum är 15 mars 2010. (Då tittar vi på att vi har
tillräckligt antal för att genomföra konferensen.)
Skickas till Kent Sjödin, Mjölmossevägen 96 541 62 Skövde eller
ksjodin@telia.com
OBS! Samtliga anmälningar görs på denna adress! Använd gärna
bifogad anmälningsblankett.

Upplysningar: Kent Sjödin, 0500-43 53 69 eller 073-3713629
Elsy Skoglund, elsy.skoglund@swedewrestling.se

Preliminärt program 17 april 2010.
Lördag:
12.00
13.00
14.30
14.45
15.30
16.15
17.15
17.30
18.00
18.30
18.45
19.05
20.15

- 13.00
- 14.30
- 14.45
- 15.30
- 16.15
- 17.15
- 17.30
- 18.00
- 18.30
- 18.45
- 19.05
- 19.45
-

Lunch.
Positivt Ledarskap
Paus
Föreningslära IFL
Fika + Arbetsuppgift.
Föreningsutveckling. Inkl. 2-4 goda exempel.
Paus
Sportkommittén
Utbildningskommittén.
Paus
Elit- programkommittén
Avslutning.
Middag.

Jim ”Jimmen” Thuresson
Lena Fredén
Lena Fredén
Lena Fredén
Lars Gunnar Lundström
Peter Fredriksson

Välkommen till, som vi hoppas, givande och trevliga dagar i Skövde.

Svenska Brottningsförbundet

Västergötlands Brottningsförbund

Elsy Skoglund

Kent Sjödin

Program 18 april SBF:s årsmöte
Söndag:
09.00 - 10.30
10.30
11.00
12.00
13.00

- 11.00
- 12.00
- 13.00
-

Verksamhetsberättelse, Ekonomisk utfall, Verksamhetsplan
och Budget per verksamhetsområde.
Kaffe
Genomgång motioner och förslag inför årsmötet.
Lunch
Årsmötesförhandlingar.

Konvent i Skövde den 17 april 2010-02-19
Samtliga klubbar och distrikt i brottarsverige är inbjudna till konventet i Skövde. Syftet med
konventet är att samla ledare från klubbar och distrikt för att utveckla svensk brottning!
Här är ett citat från inbjudan:
Konventet syftar till att informera om hur man skapar förutsättningar för bättre
verksamhet i föreningarna. Utbildningskommittén och Sportkommittén kommer att
berätta om ett antal möjligheter till utveckling. Konventet ger också deltagarna
möjligheter att påverka Svensk Brottnings framtida satsningar.
”Den som inte vill bli bättre, slutar att vara bra”

Vår förhoppning är att ni i klubben eller i lu.

Svenska Brottningsförbundet

Här hjälper SISU Idrottsutbildarna oss
att förstå hur vi kan lära oss mera, för
att kunna utveckla klubbar och distrikt.
De informerar om hur ni kan göra det i
samverkan med SISU
Idrottsutbildarna.
Ni får också tänka till hur det ser ut
hemma hos er!
Samt möjligheter att ställa frågor och
uttrycka era synpunkter!
Vi redovisar också ett antal exempel
på de som redan startat detta jobb!

